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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

Toch genieten voor thuisblijvende kinderen...

'Zomerpret aan de Rijn' 
maakt mooie start!

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2709 • Woensdag 29 juli 2020

Je moet creatief zijn nu veel vakanties en gebruikelijke ac-
tiviteiten niet door kunnen gaan. Dat is de organisatie van 
Zomerpret aan de Rijn uitstekend gelukt door een alter-
natief vakantieprogramma aan te bieden aan kinderen van 
6-18 jaar samen met de verenigingen in Koudekerk aan den 
Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. 

Een impressie van de activiteiten van Zomerpret aan de Rijn 

Lekker op elkaar schieten
“We hebben nu de eerste week 
achter de rug en het is een groot 
succes”, vertelt Cyrilla Kom-
pier van de organisatie. “Met 
name de animo voor activitei-
ten in de avond en de middag is 
heel goed. Er waren in de eer-
ste week 9 verschillende acti-
viteiten waaraan zo’n 85 kin-
deren hebben meegedaan met 
een totaal van 230 deelnames. 
Gisteravond bijvoorbeeld was 
er laser-gamen in het Hofste-
depark en daar deden 55 kin-
deren mee.  Het nerf gunnen 
(een nieuwe rage waarin kinde-
ren elkaar met rubberen pijltjes 
beschieten) was eveneens een 
groot succes. Aan Levend Strate-
go hebben 35 kinderen veel ple-
zier beleefd.”  

Bewegen
Naast deze spellen waren er di-
verse sportieve activiteiten, zo-
als skeeleren, hockeyen, slackli-
nen, gymmen, slagbal, volleybal 
en trampolinespringen bij de 

voetbalkooi, alle met een mooie 
opkomst. Maar ook kon men ac-
tiviteiten doen bij de scouting 
Rheijnewoud en een ballet-cli-
nic volgen bij Mirjam Ouwer-
kerk. Kortom: een heel breed 
programma met voor ieder wat 
wils. Cyrilla: “Een van de ou-
ders zei tegen me, het lijkt wel 

of we op de camping zijn met 
jullie als animatieteam, maar 
dan thuis. Dat vind ik wel een 
mooi compliment als ook ou-
ders het zo waarderen.” 

Programma komende weken
Ook voor de komende weken is 
een mooi programma van acti-
viteiten samengesteld door lo-
kale sportclubs in Hazerswou-
de-Rijndijk, Koudekerk aan den 
Rijn, Sport Spectrum en Alphen 
Beweegt en onder regie van de 
Stichting Jeugdwerk. Het pro-
gramma voor een week staat 
elke keer in de Groene Hart 
Koerier, maar ook op de website 
van zomerpret, www.zomer-
pretaanderijn.nl. Deelname aan 
alle activiteiten is gratis, mede 
dankzij sponsoring door ‘Stich-
ting Beheer De Hoek Fonds’ en 
‘Fonds Alphen’. 

In je vakantie 
wat 

bijverdienen?
Meld je snel aan als vakantie-
bezorger bij de GHK. We zoe-
ken nog hulp in Benthuizen va-
kantie wijk voor 4/8 en 11/8 
en dan voor 11/8 18/8 en 25/8 
voor Hazerswoude Rijndijk de 
wijk Groenendijk. 

Bel snel 0172-430151
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Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

Familieberichten

 “Dood ga ik nog lang niet, 
althans dat was ik niet van plan. Toch 
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig 
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak 
namelijk een historisch document over 
onze familie. 
 Het wordt een fi lm waarin je zes 
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste 
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie 
je mijn opa - zeilend - op het Tjeuke-
meer in Friesland. 
 Ik ben nu de oudste in de lijn en 
dat zet je wel aan het denken. Ik wil 
iets meer nalaten dan een urn. Daarom 
maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

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

Als een vogel in de wind
ben je je eigen weg gegaan
Als een vogel op het nest
heb je je gezin beschermd

Als een vogel die zaad morst
zo liet je iedereen meedelen

Als een jonge vogel
zo breekbaar was je

Je was geen vogel in een kooi
zo hield je van het leven
Als een vogel in de wind

ben je van ons weggevlogen

Met groot verdriet, maar wetend dat het zo goed is, nemen wij 
afscheid van onze trots

Henderika Wobbenia Bennis-Dik
-Iet-

Arnhem, 28 november 1929  Alphen aan den Rijn, 16 juli 2020

Weduwe van Arie Bennis

     Bas en Yolanda
     Dick (in herinnering) en Angela
     Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Bas Bennis
Jan van Eycklaan 14
2391 VN Hazerswoude-Dorp

De crematie heeft op woensdag 22 juli 
in besloten kring plaatsgevonden.

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

De Heer houdt de wacht
over je gaan en komen

van nu tot in eeuwigheid
Psalm 121 vers 8

Dankbaar en met mooie herinneringen 
hebben we afscheid genomen van mijn 
lieve man, onze vader, grootvader en 
overgrootvader

Theunis Roelof Smit
Theun

Koudekerk aan den Rijn
26 maart 1927 25 juli 2020

 Koudekerk aan den Rijn;
  Corrie Smit-Verheul
 Hazerswoude Rijndijk;
  Roelof en Terezia
  Dave en Ramona
  Aeyla
 De Rips;
  Marja en Willem
  Marleen en Carlo, Mauk
  Marieke en Bjorn, Dex, Sam
  Nicoline en Erik
 Cuijk;
  Annelies en Peter
  Paul en Kimberley, Daan
  Sanne en Rick, Dinh, Mels
 Naarden;
  Conny en Marcel
 Zegveld;
  Eric en Fiona
  Kevin en Sanne
  Brian en Jessica
  Kayleigh en Jesse

Correspondentieadres:
Familie Smit
p/a Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Wihelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

De herdenkingsdienst zal worden gehouden 
op donderdag 30 juli om 10.30 uur. U kunt 
de herdenkingsdienst volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2114-
PKN-Koudekerk-aan-den-Rijn/events/live 
Aansluitend begeleiden wij Theun naar 
zijn laatste rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats, Hoogewaard 9 te 
Koudekerk aan den Rijn. Als gevolg van de 
huidige situatie vindt helaas zowel de dienst 
als de begrafenis plaats in besloten kring.

Onze hartelijke dank en respect gaat uit 
naar de medewerkers van WIJdezorg 

voor hun liefdevolle verzorging en geduld.

Uit Raadspraak, 
nieuwsbrief vanuit de gemeenteraad 

Besluiten 
raadsvergadering 16 juli 
Steunfonds maatschappelijke organisaties
De gemeenteraad heeft besloten de periode 
waarin maatschappelijke organisaties en be-
roep kunnen doen op het steunfonds te ver-
lengen tot 31 december 2020. Het Coronavirus 
beperkt het functioneren van een aantal maat-
schappelijke organisaties nog steeds. Door de 
1,5 meter regel kunnen verschillende maat-
schappelijke organisaties niet altijd optimaal 
functioneren waardoor de inkomsten achter-
blijven.
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Nieuwe staart voor 
de 'Rooie Wip'

door Gejus van Diggele

Het bestuur heeft er jaren over vergaderd, zich zorgen gemaakt en uiteindelijk 
toch de knoop doorgehakt. Molen de 'Rooie Wip' was al lange tijd toe aan groot 
onderhoud. Maar dat kost veel geld. 123.000 euro om precies te zijn. En dat had de 
stichting niet in kas.

Terugkerende zorg
De 'Rooie Wip', die al sinds 1639 
langs de Gemeneweg in Hazers-
woude staat, is gebouwd van 
steen, staal, riet en vooral hout. 
Heel veel hout. Een natuurlijk 
materiaal dat door weersinvloe-
den en slijtage niet het eeuwige 
leven heeft. Voor het bestuur is 
dat een zorg die na een aantal ja-
ren telkens terugkeert. De eerste 
scheurtjes en aangetaste plekken 
kunnen nog wel met vulmidde-
len worden opgelapt, maar uit-
eindelijk volgt het onvermijde-
lijke: er moet groot onderhoud 
worden gedaan. En dan rijst de 
vraag: waar halen we het geld 
vandaan?

Financiering vrijwel rond
Drie jaar geleden werden offer-
tes opgevraagd bij molenbou-
wers, rietdekkers en schilders-
bedrijven. Vervolgens werden 
verzoeken ingediend bij sub-
sidiegevers. Maar de overheid 
wil bij molens niet meer alleen 
voor de kosten opdraaien en 
dus werden andere geldgevers 
gezocht. Een lastig traject want 
de 'Rooie Wip' is lang niet de 
enige die in die vijver vist. Uit-
eindelijk kwam de financiering 
behalve van de Provincie Zuid-
Holland ook van de Vereniging 
De Hollandse Molen, de Van 
Toorn Scholten Stichting, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
en het spaarpotje van de eigen 
stichting. 

Crowdfunding actie
Er blijft nog een relatief be-

scheiden 'gaatje' in de begro-
ting van 5.000 euro dat hopelijk 
kan worden gevuld met bijdra-
gen van lokale bedrijven en par-
ticulieren die de 'Rooie Wip' 
een warm hart toedragen. Met 
Het Molenfonds is een crowd-
funding actie opgezet op hun 
website https://molenfonds.nl 
campaigns/nieuwe-staart-en-

trap-voor-de-rooie-wip/ waar u 
anoniem een fiscaal aftrekbaar 
bedrag naar keuze kunt done-
ren. De teller staat nu al op bijna 
1.000 euro!

Eerste fase
Afgelopen donderdagmorgen 
werd de eerste fase van het groot 
onderhoud zichtbaar: de nieuwe 

staart werd geplaatst. De gro-
te houten delen zijn bij molen-
bouwer Verbij in Hoogmade in 
de werkplaats vervaardigd. Nu 
werden ze met een hoge kraan 
over de vaart gehesen en op hun 
plek geplaatst, waarna de staart 
kon worden gemonteerd. Deze 
staart heeft een aantal functies. 
Het is een soort contragewicht 
dat het bovenhuis met de wie-
ken in evenwicht houdt. Vanaf 
dit bovenhuis lopen lange bal-
ken, de schoren, naar de staart 
om de constructie stabiliteit te 
geven. Ook de zware houten 
trap naar het bovenhuis is op 
de staart gemonteerd. Onderaan 
bevindt zich het kruiwiel waar-
mee de molenaars het boven-
huis met de wieken 'op de wind' 
kunnen zetten. 

Spectaculaire klus
Inmiddels wordt in de grote 
werkplaats van Verbij gewerkt 
aan het exact op maat maken 

van een nieuwe windpeluw, 
een enorme houten balk die de 
as van de wieken ondersteunt. 
Het verwisselen van deze wind-
peluw is een spectaculaire klus 
want hiervoor moet het boven-
ste deel van de molen inclusief 
de wieken worden opgetild. 
Dit werk is gepland voor na de 
bouwvak. 

Volg alles gratis thuis
Wilt u op de hoogte blijven van 
alles wat er gebeurt, meld u dan 
aan voor de gratis eNieuwsbrief 
van Stichting Molen de 'Rooie 
Wip' door een email te sturen 
aan gejusvd@xs4all.nl

De mooie foto's zijn gemaakt door 
Nelly Smits, lid van een fotoclub 

in Zoetermeer, die donderdag 
op het juiste moment toevallig 

langs kwam fietsen. 

Hartelijk dank! 
www.rooiewip.nl  

“Ommetjes mogen weer”
Zondag 2 augustus Restaurant Roest Benthuizen”

Vorige maand zijn wij weer begonnen met de “Om-
metjes”. Helaas was het toen heel slecht weer, hopelijk 
wordt dat  komende zondag 2 augustus beter. We zijn 
dan te gast bij Restaurant Roest te Benthuizen. 

Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. Na-
tuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen 
van het RIVM. 

We bieden de volgende activiteiten aan:
☛ Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 40 km.
☛ Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..

Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje 
fruit mee voor onderweg. Plastic flesjes water gaan we niet meer 
aanbieden (i.v.m. milieu).

De prijzen zijn ook iets gewijzigd:
Met Actief pas:   € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas:  € 4,-- per persoon.
Zonder pas:  € 5,-- per persoon.

Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”
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Belangrijk item niet in de krant gekomen....

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. 

Het complete artikel kon u reeds 
lezen in de GHK van verleden 
week. Echter aan het eind van 
het artikel ging het niet hele-
maal goed. Het lange mailadres 
werd niet goed herkend en dus 
niet geplaatst. Daar kwamen 
nogal wat vragen over dus deze 
week een nieuwe kans!

De dames Lisanne Zegwaard en 
Lisette v.d. Burg hebben zij het 
initiatief genomen om het hun 
klanten gemakkelijker te ma-

ken. Zij gaan hun producten aan 
huis bezorgen. “Natuurlijk mag 
iedereen nog steeds langs ko-
men” zegt Lisanne, “maar als 
mensen het lastig vinden om 
ons te bereiken, dan kunnen 
ze ons bellen, mailen of appen 
en hun bestelling doorgeven.” 
Een geweldige service vanaf het 
Westeinde.

In de vorige editie zijn de adres-
gegevens van de Aardapelauto-
maat van de fam. Zegwaard en 

de Zuivelautomaat van Zus aan 
het Westeinde weggevallen. 
Hieronder de juiste adressering. 
Voor de aardappels, uien, etc., 
maar ook voor verse melk, kar-
nemelk of yoghurt kunt u mai-
len naar: 

aardappelautomaatzegwaard@
outlook.com   of een app of sms 
sturen naar 0620309134.
    
    
    
    

Lisanne en Lisette verdienen een 
"extra" kans met hun service!

Bibliotheek Hazerswoude-
Dorp weer open vanaf 29 juli
Ook de bibliotheek in Hazerswoude-Dorp gaat weer open 
vanaf woensdag 29 juli. De bibliotheek is zo ingericht dat 
het voor bezoekers veilig is om langs te komen. 

De openingstijden zijn wel gewijzigd. De bibliotheek is nu elke 
woensdagmiddag open van 14:00 uur tot 16:30 uur en zaterdag-
morgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

Extra lang lenen
De uitleentermijn voor materialen binnen alle vestigingen van Bi-
bliotheek Rijn en Venen is verlengd naar oktober. Er worden dus 
geen boetes verrekend tijdens de aangepaste dienstverlening. 

Ingezonden bijdrage

Mondkapjesdiscussie…
De discussie over het mondkapje is in alle hevigheid opgelaaid, 
het RIVM blijft halstarrig volhouden dat er geen wetenschap-
pelijk bewijs is dat het bijdraagt aan het voorkomen van be-
smettingen. 

Dat is lariekoek. Is er een wetenschappelijk bewijs dat dij-
ken overstromingen voorkomen? Simon Stevin, één van onze 
grootste wetenschappers geloofde er wel in. Maar nog over-
tuigender is: waarom hebben onze ouders ons geleerd: "Hand 
voor de mond, als je moest, niezen hoesten of proesten? 
Waarom schrijft het RIVM voor om in de elleboog te hoesten 
bij een pandemie? Waarom is het burgerlijk fatsoen om je neus 
te snuiten in een zakdoek. 

Weet je het antwoord op deze waaroms? Dan weet je ook of een 
mondkapje nuttig is. Laat al die deskundigen maar kletsen en 
gebruik gewoon je gezonde verstand.

Jan Medema
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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 2 augustus   09.30 uur Prop. G.R.Mauritz, 

Cillaarshoek; 18.00 uur Prop. A.N.J. Scheer, Huizen

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 2 augustus 10.00 uur Mw. H.J. van Dam-

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

Geref. Gemeente Zondag 2 augustus   09.30 uur Leesdienst en 
19.00 uur Ds G. Clements

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 2 augustus 09.00 uur Eucharistieviering. 

Voorg. Past. R. Visser. Voor de vieringen dient u 
zich vooraf aan te melden, dit kan telefonisch 06-
24764418 en kan t/m vrijdag voorafgaande aan de 
zondagsviering. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 2 augustus 09.30 uur Dhr J. Baan, 

Leiderdorp. De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 2 augustus 09.30 uur Dhr. E.J. Bergman, 
Katwijk aan Zee, 18.30 uur ds G.M. Bijkerk, 
Moordrecht.. 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  PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Sinds half juni 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.pknkoudekerk.nl  

DIGITALE KERKDIENSTEN 
Op zondagmorgen om 10.00 
uur wordt de kerkdienst uitge-
zonden via www.kerkomroep.
nl  en met beeld via www.
kerkdienstgemist.nl  Zondag 
2 augustus is de dienst in de 
Ontmoetingskerk, aanvang 
10.00 uur met dominee J. Hul-
zebosch uit Alphen a/d Rijn. 
Deze dienst wordt tevens uit-
gezonden door omroep Stu-
dio Alphen   

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur is één van 
de pastores aanwezig in één 
van de kerkgebouwen. U kunt 
binnenlopen om daar even 
stil te zijn, een kaarsje aan te 
steken, of de aanwezige pas-
tor persoonlijk te spreken. 
Op woensdag 29 juli is domi-
nee Willem Biesheuvel in de 
Brugkerk en op woensdag 5 
augustus in de Ontmoetings-
kerk.

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

SOEP & PRAATJE
Eén keer per twee weken, 
houden we op dinsdag weer 
een gezellig Soep & Praat-
je, met een kleine groep zo-
dat we de coronaregels in 
acht kunnen nemen. Dins-
dag 28 juli om 12.00 uur, dins-
dag 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 
rekenen. agaath.koers@pkn-
koudekerk.nl  / 06 12317899

graag in de kerk hoort zin-
gen. Dat kan een mooi lied 
van Oosterhuis zijn, een Mari-
alied 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. Ver-
der heeft Henk de Boer wat 
mooie muziek achter de hand 
en laat hij ook nog wat foto`s 
zien van de kerk en de omge-
ving. Voor de koffie en de thee 
vragen om een kleine vergoe-
ding. Dus u kunt ook gewoon 
komen en in de kerk of in de 
tuin gaan zitten met een kop-
je koffie en thee en genieten. 
We gaan er vanuit dat u snapt 
dat u niet ziek mag zijn als u 
komt en ander halve meter af-
stand bewaart. We kijken naar 
u uit! De pastoraatgroep paro-
chiekern H. H. Michael en Ber-
nardus

60 JAAR PRIESTER
Op 27 juli was het 60 jaar ge-
leden dat Pater Ignace Wis-
haupt o.c.d., tot priester werd 
gewijd. Pater Wishaupt was 
samen met de pastores Ber-
nard Heemskerk, Martien van 
de Winkel en Godfried Claas-
sen één van de vier pasto-
res betrokken bij de fusie 
van de parochies H. Micha-
el en H. Bernardus. Hij woont 
in de Beyaart in Maastricht 
en doet wat administratie en 
gaat voor in vieringen. Als u 
hem wilt feliciteren: zijn adres 
is: Schaliedekkersdreef 22, 
6216 RV Maastricht. Email: 
h.wishaupt@wxs.nl

COLLECTE 
Voorlopig mag er in kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lo-
pen de vaste lasten door. We 
weten, dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage wilt geven 
in de collectebus achter in de 
kerk of als u iets wilt overma-
ken heel graag, dit kan naar 
NL73RABO0325 9081 68 t.n.v. 
Parochie Heilige Thomas. Har-
telijk dank voor alle goede ga-
ven, die reeds zijn binnenge-
komen!

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN 

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is in deze weken, 
niet zoals gebruikelijk, ge-
opend op de donderdagmid-
dag. Voor vragen kunt u altijd 
mailen naar: Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus (hh.micha-
el-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. 

WEER NAAR DE 
BERNARDUSKERK 

voor een viering en openstel-
ling Op 2 augustus zijn de deu-
ren van de Bernarduskerk van 
10.30 – 11.30 uur open en kunt 
u binnenlopen, een kaarsje 
aansteken even rustig zitten, 
misschien bidden en luiste-
ren naar orgelspel of mooie 
muziek. Dhr. Nico Wesselingh 
is de organist. Op 9 augustus 
is er een Eucharistieviering 
om 10.30 uur. De voorganger 
is pastoor R. Visser. Muzika-
le begeleiding m.m.v. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh en Dhr. M. Vijverberg. 
Voor de viering van 9 augus-
tus moet u zich van tevoren 
aanmelden, dit kan tot vrijdag 
7 augustus 12.00 uur: via mail-
adres: hh.michaelbernardus@
heiligethomas.nl of telefoon-
nummer 071 3414210 Als u 
zich aanmeldt dan zullen we 
uw telefoonnummer of email-
adres nog enige weken be-
waren voor het geval er er-
gens een besmetting mocht 
zijn. Als u ziek wordt of coro-
na verschijnselen heeft, en u 
bent in de kerk geweest, wilt 
u dit dan aub ook aan de pa-
rochie melden! Ook al zijn we 
één parochie, in iedere kern 
gaan de parochianen van de 
eigen kern voor. 

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

LIVESTREAMVERBINDING 
IN DE MAANDEN 

JULI EN AUGUSTUS 
In de maanden juli en augus-
tus is er elke zondagmorgen 
om 9.30 uur een livestream 
kerkdienst te volgen vanuit 
de Bonifaciuskerk. De litur-
gie kunt u downloaden op 
de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl 

WELKOM IN EN BIJ 
DE BERNARDUSKERK 

Op woensdagmiddag in de 
maand juli tussen 15.00 en 
17.00 uur in of bij de Bernar-
duskerk. Als u wilt: breng een 
CD mee met een lied wat u 

Ingezonden bijdrage

Uniek stukje bestrating 
verdwenen
Slechts weinigen weten dat het laatste stukje van de Pieter de 
Hooghstraat tot de Dorpsstraat een unieke bestrating had. Het 
zag eruit alsof er straatklinkers lagen, maar het was een stuk as-
falt waarin het patroon van straatklinkers was gedrukt. De zo-
genaamde “Streetprint”. 
 
In de vorige eeuw is dat er neer gelegd door een geavanceer-
de wethouder van Hazerswoude. Voordelen: geen los liggende 
klinkers, geen lokale verzakkingen en geen gras tussen de ste-
nen.
Het betreft het aflopende stukje straat waar vroeger tijdens de 
jeugdvakantieweek zeepkistraces werden gehouden en waar nu 
de automobilisten even op elkaar wachten, omdat de rest van 
de Pieter de Hooghstraat te smal is voor twee elkaar tegemoet-
komende auto’s. Daarbij groeten ze elkaar. Een stuk van deze 
unieke bestrating in nu verdwenen. 

In het kader van de herbestrating van het dorp is dat stukje 
straat met 2 meter versmald. En dat stuk “Streetprint” is ver-
dwenen. Zelfs het Dorpsmuseum heeft geen stukje gekregen.
In dat stukje versmalde straat kunnen op de tekentafel nog net 
twee personenauto’s elkaar passeren, maar ze moeten dan wel 
hun spiegels inklappen. Net zoals de geparkeerd auto’s in de 
rest van de straat dat zouden moeten doen. Een vrachtauto en 
een personenauto  kunnen elkaar op de tekentafel ook niet pas-
seren, laat staan een landbouwvoertuig: dorsmachine met alles 
erop en er aan.

Daarom was dat bredere stukje straat een uitkomst.

Het is een typisch  voorbeeld van onkunde van de tekenaars: 
geen praktisch inzicht en nooit eerst ter plaatse gaan kijken.
Ze verschuilen zich dat het volledig volgens de normen is. Dus 
achter de tekentafel wast men zijn handen in onschuld, maar 
de bewoners van de wijk zitten met een belemmerde doorstro-
ming. Om maar niet te spreken van ambulances en de brand-
weer.

Daarbij was er geen enkele noodzaak om dat stukje straat te 
versmallen. En het heeft natuurlijk geld gekost, geld dat beter 
besteed had kunnen worden aan een korte cursus “bewoners-
vriendelijk ontwerpen” voor de betreffende wethouder en zijn 
ambtenaren.

Gerard de Boer
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www.bakkerammerlaan.nl

Een dagje uit met heerlijke 
broodjes in de tas of mand.

Aardbeienslofje         

Janhagel   200 gram

                                                            

1,75
                                                            

2,50
De aanbiedingen gelden van 30 juli t/m 5 augustus

BRIL
VAN DE MAAND
AUGUSTUS

SUPERSTIJN gaat op kamp!
Eindelijk ging het toch echt ge-
beuren; Buitenschoolse opvang 
Superstijn (Junis Kinderop-
vang) ging op kamp. Eigenlijk 
stond dit gepland in de mei-
vakantie, maar door de coro-
na moest dit verplaatst worden. 
Mocht het kamp dan doorgaan 
in de zomervakantie? Helaas 

konden wij niet meer terecht bij 
de camping in Hazerswoude-
Dorp, maar bracht zwembad de 
Hazelaar een perfecte oplossing. 
Na maanden aan voorbereiding 
was het op 20 en 21 juli dan zo 
ver, 36 kinderen in de leeftijd 
van 8 tot 12 jaar uit Hazerswou-
de-Dorp gingen kamperen. Het 

kamp ging nu toch echt door! 
Maandagochtend vroeg ston-
den de eerste kinderen al hun 
spullen klaar te leggen in de 
tenten en toen iedereen er was 
ging het beginnen. Van tikker-
tje tot trefbal, van een kamp-
vuur tot weerwolven en van 
levend mario kart tot huisjes 

bouwen van spekkies. Een tof 
programma, veel vrije tijd, laat 
slapen en weer vroeg op, war-
me pannenkoeken als avond-
eten en koude als lunch, dat zijn 
goede eigenschapen voor een 
geweldig kamp. Dinsdag eind 
van de middag konden de kin-
deren weer worden opgehaald 

en werden de tenten samen met 
enkele ouders weer afgebouwd. 

Wij willen scouting Alphen aan 
den rijn en alle andere ouders 
bedanken voor het lenen van de 
tenten, het zwembad de Haze-
laar bedanken wij voor het ge-
bruiken van hun prachtige ac-
commodatie, maar vooral de 
kinderen BEDANKT voor dit ge-
weldige kamp! Hopelijk komt er 
volgend jaar een vervolg…

Met `z'n allen op kamp! Hoe geweldig!!!Met `z'n allen op kamp! Hoe geweldig!!!
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Context
Met humor moet je uitkijken. Eén verkeerde grap en je kunt aan 
de schandpaal genageld worden: je conformeert je nl. aan iets wat 
structureel(!) mis is in onze samenleving. Het is lastig commu-
ni-ceren met mensen die het begrip humor angstaanjagend eng-
hartig definiëren.
Freek de Jonge riep - ooit - tijdens een conference waarin hij zgn. 
gestoord werd door hondengeblaf: koest, Jezus! Toen een deel 
van het publiek enigszins verontwaardigd reageerde op die naam, 
merkte hij op: ja, het is een Joodse herder. Je kunt boos worden, 
omdat je vindt dat je persoonlijke zaligmaker met een hond geas-
socieerd wordt... dan is je gevoel voor humor ver te zoeken.
Dat gebrek aan humor zou je ook institutioneel onbenul kunnen 
noemen. De activist Afriyie ging in een landelijk dagblad los op dé 
bekende zwarte-pietengrap van 2020; hij vond het institutio-neel 
racisme, want ‘het begint met een grap en het eindigt met een 
witte puntmuts’. Ik vraag me af of iedereen wel weet wat hij met 
die ‘puntmuts’ bedoelt?
Het is dé reactie van de zich overal en altijd aangevallen voelende 
zielenpiet. Als je bij woordgrappen steevast eerst vergezochte ver-
banden zoekt en je je vervolgens kwaad maakt juist vanwege je ei-
gen kronkelredeneringen... ja sorry, dan ben je toch zelf de bood-
schapper van het fake-news.
Ik kreeg via WhatsApp een vakantiefoto van een zonnebloemen-
veld en daaronder stond: wie was dat ook al weer, die man met 
dat ene oor?
Toen ik het onderschrift las, moest ik denken aan Malchus. Mal-
chus hoorde bij een cohort soldaten van de hogepriesters die Jezus 
arresteerde in een olijfgaard in het Kidrondal. Petrus sloeg in zijn 
ijver voor de door hem geadoreerde meester één van die dienaren 
met zijn zwaard een oor af. Het verhaal staat in de diverse evan-
geliën geboekstaafd. In het ene verhaal bestráft Jezus zijn discipel 
alleen en in een andere verhaal is hij niet alleen kritisch t.o.v. zijn 
leerling, maar geneest hij ter plekke de gewonde Malchus. Deze 
Malchus wordt in de ene vertaling een ‘dienaar’ genoemd en in de 
andere ‘een slaaf’. 
Ik weet nog goed dat - enige jaren geleden - een notoire atheïst Je-
zus n.a.v. dit verhaal de maat nam, omdat hij nergens in de Bijbel 
gelezen had dat Jezus zich verzet heeft tegen de ook in het oude Is-
raël voorkomende slavernij. Hij miste de gave om Jezus te vertalen 
naar de huidige normen. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus geen 
verde-diging van node heeft, maar zo’n aanval op een historische 
figuur is duidelijk een geval van onbekend zijn met de historische 
context. Je zou het - zij het heel voorzichtig - een voorbeeld kun-
nen noemen van de zich in deze tijd overal manifesterende afre-
ke-ningscultuur: instititioneel onbenul. Als je je wilt profileren als 
de pias van de ethiek... podia te over!
Het laat zich raden dat ik n.a.v. de in dit cursiefje optredende Jood-
se herder en de aandacht voor de (quasi) gemiste kans inzake Je-
zus’ afwijzing van de slavernij wel weer in het rijtje van de or-
dinaire godloochenaars word geplaatst. Het zij zo. Laat ik er ter 
verduide-lij-king aan toevoegen: ‘50 jaar gereformeerd’ is zelfs 
met de mo-dernste wasmiddelen niet te reinigen.

Wist

CursiefjeTerugblik op een 
bijzonder schooljaar
Leerkrachten van de Johannes Postschool blikken terug
Op woensdag 15 juli, een dag na de musical, werden de leerlingen van groep 8 van de Jo-
hannes Postschool op traditionele wijze uitgezwaaid. Over de rode loper renden zij de 
school uit, om daarna door een haag van leerlingen toegejuicht en uitgezwaaid te worden. 

Een dag later begon de vakan-
tie voor alle leerlingen. Een bij-
zonder jaar, het schooljaar 2019-
2020. Met twee leerkrachten, 
Thamar Esveld (groep 8) en Sa-
bine van Vliet (groep 3) blik-
ken we terug op het afgelopen 
schooljaar.

Het schooljaar startte net als ie-
der ander jaar. “Gelukkig zijn we 
aan het begin van het schooljaar 
al op kamp geweest met groep 
8, anders was het er misschien 
niet meer van gekomen,” zegt 
juf Thamar. Want toen het coro-
navirus in het voorjaar opdook 
en alle scholen plotseling moes-
ten sluiten, werd ineens alles 
anders. Er moest snel geschakeld 
worden en de leerkrachten van 
de Johannes Postschool vertel-
len dat zij op maandagochtend 
als team bij elkaar zijn gekomen 
om goede afspraken te maken 
over hoe het afstandsonderwijs 
zou worden vormgegeven. Ge-
lukkig beschikken alle leerlin-
gen van groep 4 t/m 8 over een 
Chromebook (laptop), waar-
door leerlingen ook thuis aan de 
slag konden en de leerkrachten 
makkelijk contact konden hou-
den met de leerlingen. “Dankzij 
de hulp van de ouders is het ge-
lukt” vertelt juf Sabine. “De sa-
menwerking met de ouders was 
echt geweldig.” Tegenwoor-
dig zijn er genoeg mogelijkhe-
den om online contact te hou-
den. Iedere dag stond er voor 
de leerlingen in een overzicht 
klaar wat zij zelfstandig kon-
den maken. “In contact blijven 
met elkaar is in zo’n bizarre tijd 
heel belangrijk,” vertelt juf Tha-

mar, “daarom was er via video-
bellen veel contact en werden 
er online instructies gegeven.” 
“Daarnaast werden er leuke op-
drachten bedacht door de leer-
krachten om de leerlingen op 
die manier gemotiveerd te hou-
den. Zo werd er een leesbingo 
gedaan, werd er gekookt voor 
ouders en werden er prachtige 
stoepkrijttekeningen gemaakt,” 
vertellen de leerkrachten glim-
lachend.

“In het begin was het nog even 
zoeken, maar in de loop van de 
weken werden we steeds vaardi-
ger,” zegt juf Sabine. Op een ge-
geven moment werden er zelfs 
online spreekbeurten en boek-
promoties gehouden in groep 8.
Na acht weken kwam er een 
einde aan deze periode van het 
afstandsonderwijs en waren de 
leerkrachten van de Johannes 
Postschool blij om hun leerlin-
gen weer op school te zien. 

“Kan de afscheidsmusical wel 
doorgaan?” was steeds de gro-
te vraag voor de leerlingen van 
groep 8. Toen duidelijk werd 
dat de scholen weer (deels) 
open zouden gaan, zijn de voor-
bereidingen meteen van start 
gegaan. Groep 8 heeft online de 
keuze gemaakt voor musical ‘De 
Feestplaneet’. Er werd digitaal 
en op school flink geoefend. 
“De tijd die we hadden was kor-
ter dan normaal, maar met el-
kaar hebben we hard gewerkt 
om een mooi resultaat neer te 
zetten,” vertelt juf Thamar. De 
uitvoering van de musical kon 
gelukkig in de school plaatsvin-
den. Op ‘Het Leerplein’, de gro-
te ruimte van de school, was 
uitgemeten of de ouders daar 
op 1,5 meter afstand van elkaar 
konden zitten. En dat paste ge-
lukkig precies. De uitvoering is 
gefotografeerd en gefilmd, zo-
dat andere familieleden de mu-
sical ook nog kunnen bekijken. 
Het afscheidsgedeelte vond bui-
ten plaats. De leerlingen moch-
ten een getuigschrift tekenen en 
kregen een afscheidscadeau en 
een roos. Voor iedere leerling 
werd er een persoonlijk gedicht 
voorgedragen door een team-
lid. Daarnaast werden alle leer-
lingen luid toegezongen door de 
teamleden.

Ondanks alle maatregelen rond-
om het coronavirus kijken de 
beide leerkrachten terug op een 
bijzonder schooljaar met veel 
nieuwe initiatieven en gelukkig 
ook op een mooi afscheid van 
groep 8.

De foto van de musical is gemaakt door Kalkidan van Staveren

Rennend de school verlaten en uitgezwaaid 
worden, Groep 8 van 2019/2020
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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

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

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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

  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 30 juli  Gebakken mosselen met paprika, ui en friet € 11,25

Vr. dag 31 juli  Onbeperkt spareribs met friet en een salade € 18,25

Za. dag 1 aug  Voor: Boerengroentesoep
  Hoofd: Kalfsbiefstuk met cognacsaus, met warme 
  groenten en friet € 21,50

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

Di. dag 4 aug  Pastasalade met gerookte zalm € 11,00

Wo.dag 5 aug  Visschnitzel met spinaziew, gek. eitje en krieltjes € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

Weekmenu week 32 en maandmenu augustus
Weekmenu  Pastasalade met gerookte zalm   € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20   
 Hoofd: Rib eye steak met warme knoflooksaus,
  geserveerd met feiet, warme groente en een salade € 18,25
  Dessert: Meloen-ijscoupe met 3 bollen meloen-ijs,
  stukjes meloen en een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

LET OP!
Wij verzorgen 

uw afhaalmenu 

of bezorgen van

uw bestelling!

Prachtige voetbaldriedaagse bij de Hazerswoudse Boys

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

DIVERSEN
Zoekt u een betrouwbare  OPPAS MET ER-
VARING? Jonge vrouw (18 jaar) biedt zich 
aan. Tel. 06 27 88 04 87

De laatste dag van de driedaagse op de velden van 
de Hazerswoudse Boys leek wat donker te worden, 
maar na een regenbui, gingen de zestig kinderen 
vrolijk aan de slag.

Drie dagen hadden zij zich vermaakt met allerlei sporten en 
spellen en dat wilden zij vrijdagmiddag zeker wel even afron-
den.

Beperkingen waarmee je moet leven
“Die coronamaatregelen waren wel even een dingetje” vertelt 
organisator Brenda van Zanten. De kantine kon nog niet ge-
bruikt worden en daarom moesten de deelnemertjes hun ei-
gen lunch meenemen. Maar van de organisatie kregen zij alle-
maal een eigen bidon met hun naam erop en het logo van de 
Hazerswoudse Boys en dat viel best in de smaak.

Woensdag begon de driedaagse en werden de kinderen in 
groepjes ingedeeld en naast de bidon kregen ze allemaal een 
echt voetbalshirt. Iedere dag werd een deel van het program-
ma verzorgd door een groep of instelling. Woensdag was dat 
Alphen Beweegt en donderdag BSO Super Stijn. Vrijdag gaf 
Guido van Moorselaar een clinic freestyle en was er een boot-
campclinic  verzorgd door Sport2Bfit en high energy boksen. 
Maar het leukste onderdeel was toch voetballen tegen de ‘grote 
mannen’ uit het eerste elftal.

Geweldige inzet bij iedereen
“Na drie dagen zie je de vermoeidheid wel een beetje toe-
slaan” merkt leidster Rhian Voskamp op, maar toch, bleven de 
meeste kinderen dapper meedoen met alle sport en spelactivi-
teiten. Voor iedere groep was er ook en rust ingelast en kon er 
lekker een ijsje gegeten worden.
Dankzij de inzet van de verschillende vrijwilligers was deze 
27e  voetbaldriedaagse weer een daverend succes. 
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Wat is er te doen in de 
derde week Zomerpret?
Ook voor de derde week zijn er nieuwe activiteiten. De keuze is heel di-
vers. Heb je zin om week 3 weer mee te doen, geef je nu snel op!  

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 
3 van de zomervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 
18 jaar.  Hou er rekening mee dat voor de derde week de inschrijving zondag 2 augustus 
stopt. Wat is er te doen van maandag 3 augustus t/m vrijdag 7 augustus?

MAANDAG 3 AUGUSTUS 2020
15.00 - 16.30 uur | 
Tennis clinic | Tennisterrein Koudekerk aan den Rijn | 6-18 

jaar  Of je het voor het eerst komt doen of juist al een balletje kan 
slaan Tennisvereniging Artesia verzorgt een leuke tennisclinic. Doe 
je mee?
17.30 - 18.30 uur | 
Acrogym | Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 6-9 jaar
18.30-19.30 uur| 
Acrogym | Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 10-18 jaar

Houd jij van turnen, dansen, acrobatiek en van samenwerken? Dan is acrogym  iets voor jou! Gym-
nastiekvereniging Aspasia gaat met jullie acrogymmen.

DINSDAG 4 AUGUSTUS 2020
11:00 - 12:30 uur | 
Bootcamp | (Bernardus) Hazerswoude-Rijndijk | 6-10 jaar 

Onder leiding van Schipper Bootcamp ga je een stoere uitdaging aan, bootcampen!

13:00 - 14:00 uur | Paardrijden | Rijndijk 79 Hazerswoude-Rijndijk | 6-10 jaar 
14:30 - 15:30 uur | Paardrijden | Rijndijk 79 Hazerswoude-Rijndijk | 10-15 jaar

Heel veel paarden en pony’s bij Manege Xenophon, kom je ook rijden, knuffelen en genieten?

14:00 - 15:00 uur | 
Waterpret | speeltuin De Rode Wip Hazerswoude-Rijndijk | 6-12 jaar 
15.10 - 16.10 uur | 
Waterpret | Speeltuin De Rode Wip Hazerswoude-Rijndijk | 12-18 jaar 

Doe je zwembroek aan of je bikini, smeer je in met zonnebrand en schieten maar 
ism Alphen Beweegt. Neem je wel je EIGEN WATERPISTOOL mee?

14:00 - 16:30 uur | 
Samen Actief | Speeltuin De Rode Wip Hazerswoude-Rijndijk | 6-12 jaar 

Alphen Beweegt gaan met jullie een leuk verrassingsspel doen.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2020
17.00 - 18.00 uur | 
Taekwondo | Potgieterlaan 10C Hazerswoude-Rijndijk | 6-18 jaar

De lessen bij Taekwondoschool De Tombe zullen bestaan uit trap-, stoot- en zelfverdedigings technie-
ken. Een lekker zittende sportbroek en t-shirt heeft de voorkeur

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2020
13.00 - 14.00 uur | Beweegshow | grasveld naast Cirkel Hazerswoude-Rijndijk | 6-7 jaar 
14.10 – 15.10 uur | Beweegshow | grasveld naast Cirkel Hazerswoude-Rijndijk | 8-11 jaar 
15.20 – 16.20 uur | Beweegshow | grasveld naast Cirkel Hazerswoude-Rijndijk | 12-16 jaar 

Theateratelier Karibuni gaat spel, beweging en improvisatie oefenen voor de grote beweegshow.

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

Kinderen uit Koudekerk 
kunnen deze zomer toch 
een leuke hut bouwen!
In de week van 17 tot 21 augustus kunnen alle kinderen uit 
Koudekerk deelnemen aan het huttenbouwevenement dat 
de Jeugdvakantieweek Koudekerk samen met stichting Hut-
tenbouw Alphen aan den Rijn organiseert.

Door de Coronacrisis zal dat dit jaar een ‘in je eigen huis en tuin’ editie 
zijn. Dus niet de gezelligheid van het met elkaar bouwen maar wel het 
voordeel dat je je eigen hut elke dag vanuit je huis kunt zien. Misschien 
kun je er zelfs wel in slapen?

Lijkt het je ook cool om samen met je vrienden of vriendinnen in je in ei-
gen tuin of huis een super gave hut te bouwen. Geef je dan gratis op via 
www.huttenbouw.nl. 

Misschien maak je zelfs wel kans op een mooie prijs of dat er een heuse 
filmploeg bij jouw thuis langskomt om die prachtige hut te komen filmen.

Wij hopen dat er veel kinderen aan deze bijzondere editie zullen mee-
doen. Hartelijke groeten van het bestuur van de Jeugdvakantieweek, 
Edwin, Hans, Maaike, Martine en Christa. 

Handleiding
Hoe bouw ik een eenvoudige hut in zes stappen in de woonkamer.

Stap 1 verzamel een kapstok/ of een grote staande lamp, een groot 
laken, een paar boeken, een touw, wasknijpers en een aantal kussens. 

Stap 2 gooi het laken over de kapstok/lamp en wind het touw aan de bo-
venkant rondom het laken. 

Stap 3 leg de boeken aan de onderkant van het laken. 
Stap 4 hang met de wasknijpers gezellig de kerstlampjes op in je hut. 

Stap 5 leg de kussens op de grond en klaar is je wigwam. 
Stap 6 het is tijd om te chillen in je hut.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. Vanwege 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 tus-
senuit. Ongeveer twintig loca-
ties 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 ge-
mak 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 trak-
teren 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 vermaakt. Op www.actief-
rijnwoude.nl kunt u lezen over 
welke accommodaties we het 
hebben. Wanneer u een accom-
modatie wilt bezoeken neemt 
u zelf telefonisch of via email 
contact op met de eigenaar om 
af te spreken wanneer u wilt ko-
men. 

Wij realiseren ons dat niet ie-
dereen in staat is om de acco-
modaties via de website op te 
zoeken. Wij verspreiden daar-
om mappen met dit overzicht 

op verschillende locaties en we 
geven deze informatie door aan 
organisaties zoals Wijdezorg, 
Activite, Allcura en TOM in de 
Buurt. U kunt de medewerkers 
van deze organisaties ook vra-
gen 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. 
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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

Kamperen in Alphen aan den Rijn 
Voor jonge gezinnen die niet op vakantie kunnen

Publicaties
Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden 
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn zijn 
van plan het volgende besluit te nemen: het vaststellen 
van een hogere geluidswaarde voor Rijndijk 354 in Hazers-
woude-Rijndijk. Dit ontwerpbesluit en de daarbij beho-
rende stukken liggen vanaf 29 juli 2020 gedurende zes 
weken ter inzage bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit 
ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 
2020187206. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op met telefoonnummer 14 0172. U kunt 
uw schriftelijke zienswijze over een ontwerpbesluit gedu-
rende deze periode indienen bij burgemeester en wethou-

ders van Alphen aan den Rijn, per adres Omgevingsdienst 
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 54 50 
000). U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via 
info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun ziens-
wijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, 
kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan Landgoed Verboom ‘West
kanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a)’, 
Alphen aan den Rijn
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen 
aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3:8 van de Wet ruim-
telijke ordening, juncto artikel 3:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 16 juli 

Ontdek je plekje: voor (kwetsbare) 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. Vanwege de coronacrisis zijn 
er veel beperkingen en soms durven mensen nog niet zo 
goed. In de maand augustus kunt u er in Alphen aan den 
Rijn veilig en gemakkelijk even tussenuit. Ongeveer 
twintig locaties in heel onze gemeente hebben in augustus 
hun prachtige tuin aangeboden, waar u heerlijk kunt 
genieten van het uitzicht, het groen en soms van dieren. 

Sommige locaties kunnen maar één persoon ontvangen, 
maar er zijn ook grotere locaties waar meer mensen 
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 houden u echter niet de hele tijd 
bezig. De bedoeling is dat u verder uzelf vermaakt. U kunt 
op uw gemak een boek lezen, van de tuin genieten of 
gezellig kletsen met anderen op de juiste afstand. 

Hoe kunt u hiervan gebruik maken?
Wilt u weten welke locaties dit zijn en hoe u hier gebruik 
van kunt maken? Ga naar www.actief-rijnwoude.nl. Op de 
homepage ziet u het onderwerp ‘Groene Hart Recreatie 
Alphen’. Wanneer u doorklikt komt u vanzelf bij het over-
zicht. Wanneer u een accommodatie wilt bezoeken, neemt 
u zelf telefonisch of via e-mail contact op met de eigenaar 
om af te spreken wanneer u wilt komen.

Handig om te weten
-  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 vrijwil-
lige chauffeur. In dat geval kunt u contact opnemen via 
het e-mailadres linda@actief-rijnwoude.nl of telefoon-
nummer 06 – 45 09 42 67.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 
de projectleidster, Linda Timmermans, via  telefoon-
nummer 06 – 45 09 42 67 of linda@actief-rijnwoude.nl. 

WEEK 31 
29 juli 2020

Misschien is het voor uw gezin dit jaar niet mogelijk om 
op vakantie te gaan, vanwege de coronacrisis of door 
gebrek aan financiële middelen. Dat is natuurlijk jammer, 
want het is zeker dit jaar fijn om even in een andere 
omgeving te zijn en samen uit de dagelijkse sleur te 
breken. Binnen de gehele gemeente Alphen aan den Rijn 
hebben vijf locaties zich beschikbaar gesteld waar u in 
augustus voor € 5 per tent/per nacht met uw kinderen 
kunt kamperen. 

Genoeg te doen
In de omgeving van deze locaties is vaak wat te doen, 
zoals vissen, roeien, kanoën of zwemmen. Er is ook altijd 
een toilet in de buurt. U kampeert dus in uw eigen woon-
plaats, die u dan meteen eens van een andere kant kunt 
bekijken. Tijdens deze vakantie is Avifauna gratis te 
bezoeken. Daarnaast zijn er voor een aantal gezinnen ook 
mogelijkheden om gratis te gaan roeien bij Klein Giet-
hoorn en gratis te gaan boerengolfen bij Jeu de Boer. 
Genoeg te doen dus. In totaal mag u twee of drie nachten 
verblijven. Het is wel de bedoeling dat u zelf vervoer 
regelt en een tent en kampeerspullen meeneemt. 

Hoe kunt u hiervan gebruik maken?
Wilt u weten wat de mogelijkheden en locaties zijn? Ga 
dan naar www.actief-rijnwoude.nl Op de homepage ziet u 
het onderwerp ‘Groene Hart Recreatie Alphen’. Wanneer u 
doorklikt, komt u vanzelf bij het overzicht. Wilt u vervol-
gens meer informatie of van dit aanbod gebruik maken? 
Neem dan contact op met de projectleider, Jos Timmer-
mans van Actief Rijnwoude, via jos@actief-rijnwoude.nl of 
tel. 06 – 23 32 83 02. 

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

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 4 augustus 2020 staan er geen openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften.

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

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit. 
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.
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2020 het bestemmingsplan ‘Westkanaalweg onge-
nummerd (ten oosten van 18a)’ in Alphen aan den 
Rijn gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmings-
plan maakt de aanleg van een landgoed met vier 
huiskavels voor woningbouw en een openbaar 
groen- en wandelgebied van circa 7 ha groot 
mogelijk aan de Westkanaalweg ten oosten van 18a 
in Alphen aan den Rijn. Ook is een beeldkwaliteits-
plan vastgesteld. Het raadsbesluit tot vaststelling 
ligt samen met het bestemmingsplan en overige 
relevante stukken met ingang van donderdag 30 
juli 2020 voor een periode van zes weken (tot en 
met woensdag 9 september 2020) voor iedereen 
ter inzage.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt aan de Westkanaalweg onge-
nummerd ten oosten van 18a in Alphen aan den 
Rijn. Doel van het bestemmingsplan is om de 
aanleg van een landgoed juridisch en planologisch 
mogelijk maken. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft 
de gewenste beeldkwaliteit en de te hanteren 
welstandscriteria voor de woningen en overige 
voorzieningen. Het gaat hierbij om de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en architectuur van de bebou-
wing en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling op de 
welstandsnota. Tegen het vastgestelde beeldkwali-
teitsplan is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan
In de plantoelichting is hoofdstuk 5 (Omgevingsas-
pecten, paragrafen Geluid (5.2) en Bedrijven en 
milieuzonering (5.4)) aangepast, waarin de aanwe-
zigheid van een kwekerij is benoemd en getoetst 
aan de milieuaspecten. Ook is een paragraaf over 
duurzaamheid toegevoegd. 

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt gedurende voornoemde 
termijn van tervisielegging op de volgende locaties 
ter inzage:
-  Informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-
plein 1, Alphen aan den Rijn. In verband met de 
maatregelen als gevolg van het coronavirus kunt u 
de stukken op papier alleen op afspraak inzien. 
Hiervoor maakt u een afspraak via telefoonnummer 
14 0172. De meest actuele informatie hierover kunt 
u vinden op de website www.alphenaandenrijn.nl 
op de pagina’s over het coronavirus.

-  Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 
is ook digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak ID, 
onder vermelding van NL.IMRO.0484. 
B163Wstkanwegtn18a-VA01.

Beroepsmogelijkheden en inwerkingtreding
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit 
niet (tijdig) heeft gedaan, kan gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Ook kan een belanghebbende gedurende 
de genoemde termijn beroep instellen tegen de 
door de raad bij vaststelling van het plan aange-
brachte wijzigingen. Degene die beroep heeft inge-
steld, kan ook een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van genoemde 
Afdeling. Het besluit en daarmee het bestemmings-
plan treden de dag na afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de voor-
zitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek is beslist.

Ontwerp omgevingsvergunning 
zonneweide langs N11
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
van plan zijn om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het realiseren van een zonneweide op 
de locatie langs de N11, nabij de Prinsen Schouw in 
Alphen aan den Rijn. De locatie is kadastraal bekend 
als Hazerswoude, sectie I nrs, 465, 469 en 473.

Project
De locatie waarop de zonneweide is gesitueerd, 

heeft een oppervlak van ongeveer negen 9 hectare. 
De zonneweide krijgt een netto-oppervlak van 4,1 
hectare en wordt aangesloten op de kabels van de 
windmolens aan de overzijde van de eerder 
genoemde locatie. Het project ziet ook toe op het 
behoud en de ontwikkeling van de daar aanwezige 
natuur- en landschapswaarden.

Activiteiten
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de 
volgende activiteiten:
-  bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht)
-  handelen in strijd met regels R.O (artikel 2.1 lid 1 

onder a van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht)

Ter inzage
De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen en andere op het 
besluit betrekking hebbende stukken liggen van 30 
juli tot en met 9 september 2020 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Het ontwerpbesluit is ook te raadplegen via 
www.overheid.nl. Vanwege het coronavirus kunt u 
het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer 
14 0172.

Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan iedereen 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn onder 
vermelding van zaaknummer 311100. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of 
voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de heer M. le Febre van team Vergunningen, 
via telefoonnummer 14 0172. Alleen degenen die 
tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep 
instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om de volgende parkeer-
plaatsen te reserveren voor het opladen van elektri-
sche voertuigen:
-  Orionstraat, tegenover nummer 14, in Alphen aan 

den Rijn
-  Cornelis Geellaan, bij lichtmast 38, tegenover 

Raadhuisstraat 32, in Alphen aan den Rijn
-  Vuurlaan, tegenover nummer 4, in Alphen aan den 

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

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  A.C. Bos, Voorofscheweg 182, Boskoop
-  D. Musse, Diamantstraat 362, Alphen aan den Rijn
-  M. Bezih, Zuidpoolsingel 72, Alphen aan den Rijn
-  J. Tomal, Plutostraat 46, Alphen aan den Rijn
-  E. van der Aa, Dorpsstraat 160, Benthuizen
-  M.M. Hertog, Gnephoek 34, Alphen aan den Rijn
-  W.A. Lawera, Van Mandersloostraat 85, Alphen 

aan den Rijn
-  J. Dos Santos Antonio, Briljantstraat 150, Alphen 

aan den Rijn

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

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

en diensten van overheidsinstanties 
hangt namelijk samen met de 
inschrijving in de BRP.

Vergunningen
16 juli tot en met 22 juli 2020

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

Ingekomen aanvragen
In dit stadium procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Roerdompstraat 6  

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/606) 

-  Noorderkeerkring 20A  
wijzigen/aanpassen brandscheidingen in 
complex (V2020/609) 

-  Julianastraat 2C  
plaatsen lage plantenbak en pergola met bankje 
(V2020/612) 

-  Wielingen 4  
vervangen schutting achterzijde (V2020/620) 

-  Kraaienhorst 43  
uitbreiden schuur (V2020/621) 

-  Polderpeil 77  
realiseren dakterras tweede verdieping 
achterzijde woning (V2020/622) 

-  Prins Hendrikstraat 81  
opnieuw opsplitsen woningen door dichtzetten 
trap (V2020/628) 

-  Klaproosstraat 15  
plaatsen dakkapel (V2020/629) 

-  Magerhorst (sectie B, perceel 5172)  
plaatsen jongerencontainer (V2020/632) 

-  Wilhelminalaan 24A  
verbouwen en uitbreiden woning (V2020/634) 

Benthuizen
-  Verbreepark 23  

aanpassen gevel en realiseren twee kantoren 
(V2020/611) 

-  Hogeveenseweg 57  
plaatsen flexibele overkapping zwembad 
(V2020/615) 

-  Hogeveenseweg 57  
afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke 
aanpassing ruimtelijke ordening (V2020/616) 

-  Hogeveenseweg 57  
plaatsen mobiele flexibele overkapping zwembad 
(V2020/617) 

-  Hogeveenseweg 57  
plaatsen longeeroverkapping (V2020/618) 

Boskoop
-  Reijerskoop 170  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/601) 

-  Mendelweg 20  
kappen vier bomen (V2020/607) 

-  Rijneveld 153  
afwijken bestemmingsplan voor recreatieve 
doeleinden (V2020/610) 

-  Julianastraat 50  
verbouwen bestaand jeugdhuis tot drie woningen 
(V2020/614) 

-  Parklaan 11  
plaatsen balkonbeglazing (V2020/619) 

-  Oase-Kalverdans (sectie D, perceel 5660, kavel 10)  
bouwen woning (V2020/623) 

-  Laag Boskoop (sectie A, perceel 5094 en 2623)  
bouwen schuur (V2020/624) 

-  tussen Badhuisweg 5 en 40  
vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/626) 

-  Burgemeester Colijnstraat en de Kerkstraat  
vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/627) 

-  Zijde 54  
bouwen appartementencomplex (V2020/630) 

-  Kooiweg 2  
aanleggen inrit (V2020/635) 

-  Biezen 88  
plaatsen aanbouw zijkant woning (V2020/636) 

Hazerswoude-Dorp
-  Naast Galgweg 5 (sectie I, perceel 88)  
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bouwen loods voor agrarisch gebruik 
(V2020/625) 

-  Dijkgraafweg (sectie K, percelen 61 en 657)  
bouwen kas en oprichten silo's voor wateropslag 
(V2020/631) 

-  Bentweg, sectie E, perceel 2390  
plaatsen tijdelijke woonunit (V2020/633) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Groenestein 12D  

bouwen opstallen bij dierencrematorium 
(V2020/608) 

Zwammerdam
-  Spoorlaan 19  

plaatsen mast met hekwerk voor 
telecommunicatiedoeleinden (V2020/613) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-   Schoener 3 (16-07-2020)  

plaatsen dubbele toegangspoort voorzijde 
(V2020/507) 

-  Hendrick Avercampstraat 14 (16-07-2020)  
plaatsen erfafscheiding (V2020/437) 

-  Zwanebloem 6 (17-07-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/488) 

-  Rembrandtlaan 45 (20-07-2020)  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/582) 

-  Landgoed Verboom Westkanaalweg (sectie C, 
percelen 967 t/m 972, 1275 en 7177) (20-07-
2020)  
tijdelijk plaatsen reclamebord (V2020/555) 

-  Waterviolier 28 (21-07-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/549) 

-  kavel Flemingweg (sectie A, perceel 8480) 
(22-07-2020)  
tijdelijk plaatsen twee bouwborden voorzien van 
ledlampen in v-opstelling (V2020/604) 

-  Waterkade 11 (22-07-2020)  
vervangen damwand/beschoeiing en 
onderhoudsloopsteiger (V2020/599) 

-  Julianastraat 2 C (22-07-2020)  
plaatsen lage plantenbak en pergola met bankje 
(V2020/612) 

Benthuizen
-  Verbreepark 3 (20-07-2020)  

aangeven brandwerendheid tussen bestaand en 
nieuw (V2020/580) 

Boskoop
-  Overslag 2 (16-07-2020)  

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

-  Reijerskoop 170 (17-07-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/601) 

-  Parklaan 11 (22-07-2020)  
plaatsen balkonbeglazing (V2020/619) 

Hazerswoude-Dorp
-  Bentweg 25 (17-07-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor een 
plattelandswoning (V2020/455) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 338 A (22-07-2020)  

verbouwen garage (V2020/524) 

Bezwaar
Voor eerdergenoemde beschikkingen geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Gnephoek 24  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/383) 

-  Van Lennepstraat 8  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/448) 

-  Ericapark 44  
verbouwen woning (V2020/494) 

Boskoop
-  Voorofscheweg (sectie A, perceel 4869)  

realiseren twee appartementen voormalig 
bedrijfspand (V2020/457) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 119  

voorbelasten Westvaartpark (V2020/440) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Eikenlaan bij De Werf 

Alphense Mosselparty op 28, 29, en 30 augustus 
2020 (E2020/138)

Verleende vergunningen
Boskoop
-  Reijerskoop 120 (16-07-2020)  

Eet op/van moestuindagen van 21 juli tot en met 
2 augustus 2020 (E2020/150) 

Bezwaar
Voor eerdergenoemde beschikkingen 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 
onderstaande individuele gehandicapten-
parkeer plaats(en). Er wordt een individuele 
gehandicapten parkeer  plaats, met de 
bij behorende borden, verwijderd in:
Alphen aan den Rijn
-  Karel Doormanstraat 67 
-  Sterrenlaan 142 
Er wordt een individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met de bijbehorende borden, 
gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
-  Poortwachter 73 
-  Magnoliastraat 41
Benthuizen
-  de Gang 10 
Boskoop
-  Spoorhaven 13
-  Burgemeester Colijnstraat 26A 
-  Rozenlaan 34 

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

Tijdelijke verleende standplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om 
een vergunning af te geven voor het innemen van 
een standplaats voor een:
- churroskraam op het Rijnplein
- churroskraam aan de Euromarkt
- churroskraam bij de Herenhof

Vergunningen zijn verleend op 17 juli 2020. De 
vergunning voor de churroskramen zijn afgegeven 
voor de periode van 15 juni 2020 tot en met 30 
september 2020. Daarna worden de standplaatsen 
weer gebruikt als standplaats voor de verkoop van 
oliebollen.

Bezwaar
Voor eerdergenoemde beschikkingen geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

Vrijwilligers gezocht
Tom in de Buurt kan altijd vrijwilligers gebruiken! o.a.
VERVOERSERVICE VOOR EN DOOR EIGEN INWONERS.
VRIJWILLIGERS VOOR HET BEZOEKEN VAN OUDEREN
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR JONGE MOEDERS  
FIETS VRIJWILLIGER VOOR ELEKTRISCHE DUO FIETS. 

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: t
eam.rijnwoude@tomindebuurt.nl
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TV Artesia investeert in nieuw 
terras en duurzame energie

door Frits Nijhof

Als je de tennissport beoefent, hoop je op een zomer met veel zonnige dagen, want 
dan kun je in je vrije tijd je favoriete sport beoefenen. Bij Tennisvereniging Artesia 
in Koudekerk hoopt men ook om een andere redenen op veel zonuren deze zomer. 

Om welke redenen, vraag je 
je dan af. Wel, allereerst is het 
terras van de tennisvereniging 
volledig vernieuwd en daar-
naast is op het dak van het 
clubhuis een groot aantal zon-
nepanelen geplaatst. Met de op-
brengst van deze zonnepanelen 
hoopt men het clubhuis en ter-
rein op langere termijn energie 
neutraal te kunnen gebruiken. 

Vrijwilligerswerk!
De afgelopen maanden is er 
door een aantal leden bij Ar-
tesia keihard gewerkt met een 
specifiek doel voor ogen, na-
melijk het realiseren van een 
mooi en aantrekkelijk terras.
Om alles op rolletjes te laten 
verlopen werd er een terras-
commissie in het leven geroe-
pen, welke verantwoordelijk 
was voor de keuze van materia-
len, de styling en de uitvoering.
Deze commissieleden, t.w. Jac-
queline van der Kolk, Joke en 
Wim van der Meij, Marlies 
Dexel, Harry Vos en tot slot Pe-
ter van Woerden, gingen in-
tensief en vakkundig te werk.
Na een maandenlange voorbe-
reiding werd met instemming 
van de Algemene Ledenverga-
dering in februari j.l. het start-
schot gegeven aan de uitvoe-

ring van de terrasvernieuwing. 
Onder leiding van Peter van 
Woerden werd met hulp van 
vele leden de met terrastegels 
gesjouwd, zand en grond aan-
gevoerd, kabels getrokken, uit-
gelijnd, geboord, bloembakken 
aangelegd ect. en uiteraard ook 
het nodige gezweet. 
Peter van Woerden beschikte 
blijkbaar over een onuitputte-
lijke energie; hij was bijna non-
stop bij Artesia te vinden.

Intelligente lockdown...
Dat liep als een goed geolied 
machientje… totdat…... op 18 
maart 2020 in ons land de “in-
telligente lockdown” werd af-
gekondigd. Vanaf dat moment 
werden allerlei corona-maat-
regelen van kracht, die niet al-
leen het openbare leven sterk 
beperkten, maar de aanleg van 
het terras praktisch lam legden. 
Op basis van de 1,5 meter af-
stand, mochten er maximaal 
slechts drie personen gelijktij-
dig de werkzaamheden verder 
uitvoeren.  

Dan rijst de vraag: Hoe krij-
gen we de klus geklaard? Wat 
moeten we nu?  Wel, dat was 
schijnbaar geen probleem want 
in no-time wisselden een aan-

tal enthousiaste leden hun rac-
ket in voor een kruiwagen, 
schop,  schroef- of boorma-
chine, striptang, verfkwast om 
bij toerbeurt te assisteren bij 
het klaren van het terras-pro-
ject. En dat is gelukt: in ca. 5 
maanden werd een schitte-
rend terras gerealiseerd met 
o.a. nieuwe bestrating, pergo-
la, volledig nieuw meubilair en 
zonnescherm, bloembakken en 
mooie ledverlichting. Half juli 
was het zover dat het in ge-
bruik genomen  kon worden. 
Deze terras- commissie ver-
dient zeer zeker een pluim; het 
ziet er allemaal TIP-TOP uit.

Investeren in toekomst
Naast het terras-project stond 
er nog een tweede grote klus in 
het wensenlijstje van Artesia: 
Verduurzaming!
Om de keuze in goede banen 
te leiden werd een technische 
commissie in het leven geroe-
pen, welke verantwoordelijk 
was voor de juiste keuze van 
het type zonnepanelen en de 
installatie van de panelen, maar 
ook gelijktijdig de vervanging 
van de dakbedekking. Deze 
commissieleden , t.w.: Mario 
Winter, Chris van der Ven, Pe-
ter Duin en Jeffrey Backes, heb-

ben een selectieprocedure op-
gesteld en bij diverse bedrijven 
een offerte aangevraagd.
Installatiebedrijf TIB de Boer 
kwam uiteindelijk het beste uit 
de selectie en heeft de opdracht 
gekregen en daarna binnen een 
periode van slechts 3 weken 
uitgevoerd.

Officiële opening
Vrijdag 17 juli was het dan zo 
ver: De dag van de opening 
… of het uur van de waar-
heid. 
Daar voor deze officiële ope-
ning alle leden waren uitge-
nodigd (ca. 250 leden) en nog 
steeds één van de basisregels 
tegen het corona-virus van 1,5 
meter afstand gehandhaafd 
moet worden, had men zeer 
inventieve oplossing bedacht:  
Een deel van de toegangspa-
den en op de tennisbaan voor 
het terras lag ‘bezaaid’ met 
tennisballen, allemaal op mi-
nimaal 1,5 meter afstand! (… 
hoewel…‘k heb het niet na-
gemeten, maar vertrouwde 
op ’n paar eerlijke ogen…..).  
Alle aanwezigen werden daar-
om gesommeerd bij een van 
de tennisballen een sta-plek te 
zoeken; dat werkte perfect.  
Omstreeks half acht was het 
moment daar:  de zonnepa-
nelen en het terras stonden er 
‘spic & span’ bij; dat was het 
tijdstip om over te gaan op de 
officiële opening. Deze werd 
verricht door de wethouder 
van sportzaken van de gemeen-
te Alphen, de Gert Jan Schota-
nus. Na de gebruikelijke speech 
werd een feestelijk lint op de 
toegangstrap naar het terras 
door geknipt; dat was het mo-
ment dat de installatie officieel 
in gebruik genomen werd en 
het terras werd geopend.

Beloning voor alle werk!
De leden van de beide com-
missies ontvingen na een kort 
dankwoord uit handen van 
de voorzitter Bart Reyneveld, 
een mooi, groots cadeaupak-
ket voor hun uitzonderlijk ver-
leende verdiensten. Daarna 
werd het terras fysiek ingewijd; 
dwz.: de aanwezigen konden 
aldaar geniet van een hapje, 
een drankje en…  de zon! 
Voor de leden was er een thuis-
blijverstoernooi georganiseerd, 

waarbij op alle banen een dub-
belspel werd gespeeld en de 
wedstrijden in 2 sessies plaats-
vonden. Lang nadat de laatste 
zonnestralen achter de bomen 
waren verdwenen werden de 
wedstrijden gestopt en werd 
nog lang nagenoten op het ge-
zellige terras.

Voor de geïnteresseerden nog 
wat technische details van de 
zonnepanelen. Totaal zijn er 
36 panelen geplaatst, wat neer-
komt op een vermogen van 
11.340 Wattpiek [Wp]. Men 
hoopt hiermee een opbrengst 
van 10.800 kWh jaarlijks te be-
halen; dat komt overeen met 
bijna 30 gespaarde bomen en 
een reductie ruim 10 ton CO2 
per jaar. 

Nog niet klaar!!!
Teneinde de duurzaamheid uit-
eindelijk te kunnen waarbor-
gen staan er voor het komende 
jaren nog een aantal investerin-
gen op de planning, zoals de 
vervanging van de baanverlich-
ting door LED-verlichting en de 
vervanging van de oude koel-
kasten, boiler, verwarming.   
Wij wensen Artesia heel veel 
succes met het verder verduur-
zamen van hun accommodatie.

Artesia is een vereniging die er 
is voor haar leden en draaien-
de wordt gehouden door haar 
leden. Het is een sportvereni-
ging, waar je primair heen gaat 
voor je partijtje tennis en na 
je inspanning voor een gezel-
lig samenzijn op het vernieuw-
de terras. Echter, om de vereni-
ging draaiende te houden bij 
o.a. competities, activiteiten, 
het organiseren van het open 
toernooien, baanonderhoud 
wordt voor het merendeel ge-
realiseerd door de leden zelf. 
Van Artesia wordt gezegd dat 
men beschikt over één van de 
mooiste verenigingsaccommo-
datie van Zuid-Holland. Men 
beschikt over zes all-weather 
smashcourt banen, waarop het 
hele jaar door getennist kan 
worden. 

Bent u geïnteresseerd en zou 
u meer willen weten over hun 
tennisactiviteiten? Surf dan 
eens rond op hun site:  http://
www.tvartesia.nl/
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Voor de goede oplossing stelt de Groene Hart Koerier weer een 
cadeaubon van 50 euro beschikbaar. 

U mailt de oplossing naar info@groenehartkoerier.nl 
En we zetten de oplossing uiteraard volgende week in de krant!

EEN REGIONALE 'QUIZBLOKKEN'PUZZEL!
De "puzzelontwikkelaars" van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost verrassen ons 

deze keer met een 'experiment'. Deze puzzel is namelijk niet getest op een moeilijkheidsgraad. 
Het kan dus zijn dat de oplossing héél lastig te vinden is zeggen ze. Naar onze mening zal dat 
wel meevallen, gezien de "Busladingen" oplossingen die we tot nu toe bij elke puzzel hebben 

ontvangen. Het lijkt ons dus weer een nieuwe uitdaging om de oplossing in de groene balk 
te zien verschijnen. Veel puzzelplezier weer allemaal!

De oplossing staat tussen de lettergrepen in onderstaande kolom.
Zoek de naam van de vereniging/activiteit en vul deze in in de zgn Filippine, 

waar al een aantal losse letters voor u is ingevuld. Uiteraard ontstaat 
- bij een juiste invulling- de juiste oplossing in de groene kolom.

Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

Email: info@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl
Website: https://dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl
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Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39

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

Benieuwd hoe uw nieuwe 
schoenen lopen? 

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

Gratis parkeren
voor de deur!

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Loopcentrum Rijnland
powered by

Uw kenniscentrum en
wandelcentrum GRatis

voetenspreekuur op afspraak

Dinsdag van 
13.30 - 14.30 uur
Bel ons op: 
071- 204 02 39

Wij heLpen U via
pReventiescheRmen, 

veiLiG via vooRschRiften 
Rivm! GRatis 3D scan

teGen hieL en 
vooR voetpijn
 
van € 59,95  
vooR € 49,95

€ 10,00 
Kassa KoRtinG

 
van € 149,95  
vooR € 119,95 € 99,95
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De gehele maand juli/augustus actie: 
Beuken- of Essenhaard hout 

afgehaald 
2m3 gestapeld 

VAN € 260,- VOOR € 199,-

SPECIAAL DEZE WEEK:
• Nieuwe oogst Frieslander aardappel - 2,5 kilo € 2,99

+ 1 zak á 2,5 kilo GRATIS 
• Hollandse bloemkool - per stuk € 0,99

• Hollandse komkommers - 3 stuks € 0,99
• Hollandse opal pruimen - per 500 gram € 1,49

• Verse munt - per bos € 0,99 
• Wilde perziken (zoet en sappig) - per 500 gram € 1,25

• Bloeiende tuinplanten
• Potgrond (30l.) - 5 zakken € 10,00
• Tuinaarde (30l.) - 10 zakken €12,50

Uniek - persoonlijk & lekker,
Dat zijn de cadeaupakketten bij ons vandaan

Geldig tot en met maandag 3 augustus 2020 - OP=OP

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL

G.J. VAN DER KOOY
Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen

079-3315321 - 06-27451697
info@gjvdkooy.nl

www.gjvanderkooy.nl
Ook te volgen via Facebook

Dit is het huis van het vroegere Bouwburo Zevenhoven in Hazerswoude-Rijndijk. Op de plek van dit pand stond 
omstreeks 1652 het Huys vanouts genaemt Groenensteyn.                                                                                                  
                                                           © A. Huisman, Hazerswoude-Rijndijk  

SEKERE WONINGE … GENAEMT GROENENSTEYN
In een stuk van 17 februari 1652 wordt gesproken 
van 'sekere wooninge van-oúts genaemt Groe-
nensteijn'. Deze zinsnede staat in een koopakte in 
de Protocollen van Ha-zerswoude 1651-1653, in-
ventarisnummer 28, folio 75-76 in het Gemeen-
tearchief Alphen aan den Rijn. Dirck van der Nath 
was een der eigenaren. Hij verkocht het op 17 fe-
bruari 1652 aan de gezwagers Abraham en Jacob 
Hennebo, kooplieden uit Leiden. In dit stuk staat 
onder andere dat het huis aan de noordwestkant 
grensde aan de Hoogeveen-se Vaart, in het zui-
den aan dat van Leonard van der Nath (een broer) 
en in het zuidoosten aan het huis van de familie 
Walkier. Het stond ten zuiden van de hoge Rijn-
dijk. 

Het landgoed van de familie Walkier was oor-
spronkelijk  eigendom van de Leidse burge-

meestersfamilie (Van) Groenendijck. Beide bui-
tenplaatsen hadden een steenfabriek. Op deze 
plekken staat nu de na-oorlogse nieuwbouwwijk 
Groenenstein. De Hoogeveense Vaart heet tegen-
woordig Molenvliet. 

Of deze buitenplaats ook de op-
volger was van een kasteel, dat 
moet verder worden uitgezocht. 

Het was daar in de Groenendijk 
een complex van steen-plaatsen, 
huizen en andere opstallen, in 
welke chaos nog nooit iemand 
orde heeft gebracht. Misschien ligt 
daar een taak voor mij. 

A. Huisman

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 Coronacri-
sis bijvoorbeeld of door gebrek aan financiële middelen? Dat is natuurlijk jam-
mer, het is tenslotte, zeker dit jaar, fijn om even in een andere 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 omgeving 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 informatie 
over de beschikbare locaties en hoe lang je daar mag kamperen. Je vindt er ook wel-
ke locaties of activiteiten je deze vakantie gratis kunt bezoeken 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 

Vervolg F1 seizoen op Silverstone!
Het seizoen 2020 is inmiddels 3 races oud en alle waarschuwingen van RedBull dat 
zij eindelijk een kampioenswagen hebben gebouwd ten spijt, we kunnen langza-
merhand wel stellen dat Redbull wederom dit jaar geen kampioen wordt. De ach-
terstand op Mercedes kon beter uit worden gedrukt in lichtjaren, tijdens de kwali-
ficatie op de bochtige en relatief trage baan van Hongarije was deze maar liefst 1.4 
seconden. Wat zal het verschil dan wel niet zijn op een snel circuit als Spa of Monza?
In de race zat Redbull (lees Max Verstappen) er trouwens wel beter bij qua racepace. 
Echter er is nog heel veel werk te doen voor het team van Verstappen willen ze niet 
op grotere afstand van Mercedes komen en belangrijker nog, wil Redbull Verstap-
pen tevreden houden. Naast dat Mercedes een perfecte wagen heeft gebouwd, is Le-
wis Hamilton in serieuze vorm. Waar de andere coureurs af en toe fouten maken, 
kun je de zes-voudig kampioen niet tot nauwelijks betrappen op een fout. 
Hamilton jaagt overigens dit jaar op records, zo kan hij dit jaar het record van over-
winningen die op naam staat van Michael Schumacher verbeteren. Hij kan dit sei-
zoen meer dan 100 pole positions behalen en hij kan Schumacher evenaren met 7 
kampioenschappen.

Rest van het seizoen
Afgelopen week is de kalender uitgebreid met 3 nieuwe races op de Nurburgring, 
Imola en Portimao. Voor de eerste twee banen is het de terugkeer op de F1 kalender. 
2013 was het laatste jaar dat er een GP was op de Nurburgring, terwijl het voor Imo-
la in 2006 de laatste 
keer was. Tegelijker-
tijd heeft de organi-
satie aangegeven dat 
voor de race maar 
1 vrije training is, 
waardoor de span-
ning zal toenemen. 
De teams krijgen 
dan maar 1,5 uur de 
tijd om de juiste af-
stelling te vinden.
Portimao heeft nog 
nooit een Grand 
Prix georganiseerd. 
Ik kan overigens uit eigen ervaring(zie foto) spreken dat het circuit in de Algarve in 
een werkelijk fantastisch omgeving ligt en door de ligging perfect geschikt is voor 
een race achter gesloten deuren. Vorige week was ik in de Algarve, alwaar ik het 
circuit van buitenaf heb bezocht. Wat overigens mij opviel, zijn de grote hoogtever-
schillen op het circuit. 

Komende zondag wordt de eerste van de zogenaamde 'doubleheader' (twee races 
achtereenvolgens) op Silverstone verreden. Als de race net zo interessant wordt als 
de eerste 3 races dan beloofd het een heerlijk race weekend te worden! 


