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

UW WONING
OOK SUCCESVOL 

VERKOPEN?

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

Nieuwe en gebruikte auto’s
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| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2710 • Woensdag 5 augustus 2020

Extra klusvrijwilligers zijn van harte welkom!

Tijdelijk dorpshuis Rijndijk 
begint vorm te krijgen!
Het omvormen van de voor-
malige Rhynenburchschool 
tot een dorpshuis voor Ha-
zerswoude-Rijndijk is in 
volle gang. Zowel buiten als 
binnen wordt druk geschil-
derd, half augustus wordt 
een deel van schoolplein 
aangepakt en op 31 augustus 
start de verbouwing binnen. 

Na de vakantie start verbouwing
Het is lastig gebleken om een 
aannemer te vinden die in of 
direct na de zomervakantie aan 
de slag kan met de benodigde 
aanpassingen in het pand. Men 
heeft uiteindelijk toch een aan-
nemersbedrijf uit de regio kun-
nen vinden die de klus wil kla-
ren en die op 31 augustus gaat 
beginnen.  Projectleider Helma 
Christ van de gemeente vertelt 
er het volgende over. “De ver-
bouwing zal in fases plaats-
vinden. Als eerste wordt het 
middengedeelte waarin het 
dorpshuis en de bibliotheek ko-
men, aangepakt. Een deel van 
de bestaande toiletgroep wordt 
omgebouwd tot MIVA-toilet, 
de bestaande keuken wordt op-
geknapt en krijgt nieuwe appa-
ratuur.  Verder worden enke-
le systeemwanden verwijderd, 
verplaatst of geplaatst, bijvoor-
beeld voor doorgangen tussen 
de gebouwdelen en spreekka-
mers voor Tom in de Buurt. Tot 

slot wordt overal nieuwe vloer-
bedekking gelegd. De verbou-
wing van het leegstaande deel 
voor Junis kinderopvang ge-
beurt als laatste. Zij streven er-
naar om na de kerstvakantie 
open te gaan.” 

Vanaf oktober gefaseerd open
Christ: “We gaan proberen om 
in de eerste weken van oktober 
bepaalde ruimtes al klaar te heb-
ben, zoals de voormalige gym-
zaal, zodat een aantal activitei-
ten toch al kan starten. Mensen 

willen na een lange periode van 
coronamaatregelen graag weer 
kunnen gymmen, een yogales 
volgen, muziek maken, schil-
deren of bridgen. Dat natuur-
lijk onder het voorbehoud dat 
de coronaregels het toestaan. De 
bibliotheek zal in elk geval van 
eind augustus tot half oktober 
gesloten zijn vanwege de ver-
bouwing en herinrichting.” 

Buitenruimte
“De schilders hebben alle ko-
zijnen buiten al in de grondverf 
gezet en deze week is ook de 
gevel van het gebouw schoon-
gespoten. Het ziet er daardoor 
al een stuk aantrekkelijker uit 
aan de buitenkant.  Half augus-
tus worden alle speeltoestellen 
verwijderd en worden de oude 
fietsenstallingen afgebroken. 
Tevens zullen er al openingen 
in de haag worden gemaakt. In 
een later stadium wordt ook de 
bestrating van het plein aange-
pakt. Eind augustus starten ver-
der de werkzaamheden aan het 
dak,” aldus de projectleider.  

Binnen schilderwerk
“De toekomstige gebruikers en 
vrijwilligers zijn ook al heel ac-
tief in het bedenken hoe het 
van binnen moet worden inge-
richt en wat er opgeknapt moe-
ten worden om een sfeer te cre-

eren waarin bezoekers zich 
straks welkom voelen”, ver-
telt Diana Baak, die samen met 
Richard Brommers vanuit het 
Netwerk Hazerswoude-Rijn-
dijk de vrijwilligersactiviteiten 
coördineert.  “Er zijn al aardig 
wat vrijwilligers aan de slag. We 
willen al de verschillende kleu-
ren die je nu in het gebouw ziet 
terugbrengen tot rustige basis-
kleuren. Die passen straks ook 
beter bij de pvc-vloer met hout-
look die op de vloer zal worden 
gelegd. Kleuren brengen we er 
straks vooral in met de meubels, 
planten en woondecoratie.” 

Klussers gezocht
Het schoonmaken, schuren en 
verven vordert gestaag, maar 
om het tempo op te voeren 
kunnen we nog wel meer hand-
jes gebruiken, ook voor aller-
hande kleine technische klusjes. 
In een later stadium zullen we 
ook gericht naar vrijwilligers 
zoeken voor specifieke klussen, 
zoals helpen met het afvoeren 
van materialen, timmerwerk, 
pimpen van meubels e.d. 

Dus heb je af en toe een paar 
uurtjes over om te helpen, dan 
ben je van harte welkom. We 
voegen je dan toe aan de app-
groep waarin staat wie wanneer 
aan de slag gaat. Het ook gezel-
lig om het met elkaar te doen! 

Neem voor meer informatie 
contact op met info@dorpsnet-
werk.nl of bel 06-54683475. 
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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

 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

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 jonge gezinnen 
die niet op vakantie kunnen

Misschien kunnen jij en je gezin dit jaar niet op vakantie vanwege de Coronacrisis bijvoor-
beeld of door gebrek aan financiële middelen? Dat is natuurlijk jammer, het is tenslotte, ze-
ker 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 Alp-
hen 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 be-
schikbare locaties en hoe lang je daar mag kamperen. Je vindt er ook welke 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 

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. 
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Thuis in uw dorp!2020

Verduurzamen woningen: 
Habeko pakt nu door!

Vanaf 2021 bouwen we in Nederland alleen nog wonin-
gen zonder aardgasleidingen. Daarnaast staan we voor 
de uitdaging om alle bestaande woningen energiezuinig 
te maken en los te koppelen van aardgas.

“Als grootste woningbezitter in de dorpen hebben we 
een grote verantwoordelijkheid op dit gebied,” zegt 
Cyriel van der Heijden, adviseur Strategie en Beleid van 

Habeko. “Verduurzamen vraagt een grote investering 
van ons. Voorop staat dat de hele energietransitie niet 
leidt tot hogere lasten voor de huurders.” 

Ervaring met verduurzamen
We leren steeds meer over verduurzaming. De eerste 
Nul Op de Meter-woningen zijn opgeleverd in Hazers-
woude-Rijndijk. En in Hazerswoude-Dorp verduur-
zamen we de eerste bestaande woningen. “Het gaat 
om 48 woningen in de Jan van Goijenstraat / Pieter 
Brueghelstraat. Deze zomer informeren we de bewo-
ners over de mogelijke aanpak. Er is een groot draagvlak 
nodig: 70 procent van de bewoners moet instemmen 
met het voorstel. De ervaringen die we opdoen helpen 
ons weer bij volgende projecten. Je moet voorop lopen, 
zodat niet alleen wij maar ook de leveranciers leren wat 
werkt en wat niet,” zegt Van der Heijden. “Op de lan-
gere termijn verwacht ik wel dat er meer toepassingen 
beschikbaar komen, tegen lagere kosten.”

Visie op energietransitie
Woningcorporaties en netwerkbeheerders 
kijken uit naar de gemeentelijke visie op de 
aanpak van de energietransitie. Gemeente 
Alphen aan den Rijn presenteert deze visie in 
2021, met daarin per wijk beschreven hoe wonin-
gen van het aardgas af kunnen. Aangevuld met 
voorstellen voor de nieuwe energievoorziening in 
de woningen. 

De visie is belangrijk, maar toch kan Habeko niet 
wachten. “Dat heeft ook te maken met het planmatig 
en groot onderhoud dat we jaarlijks uitvoeren. We 
kijken nu met een andere blik naar ons woningbezit. 
Als een wooncomplex nog heel lang meegaat is het 
goed om daar te verduurzamen, bijvoorbeeld met 
lucht/waterpompsystemen. Ook van maatregelen 
zoals zonnepanelen, (triple) HR-glas, muur- en dak-
isolatie krijgen we nooit spijt.” 

Tuinwedstrijd: 
steen eruit, plant erin
Meer groen en minder tegels in de tuin! Dat is goed voor het milieu. Bloeiende planten 
trekken insecten, vogels en vlinders aan. Een groene tuin zorgt voor koelte op hete 
zomerdagen en bij hevige regen stroomt het water sneller weg. 
Wij dagen u uit om uw tuin eens fl ink te vergroenen. Stuur voor- en na-foto’s van de tuin 
naar info@habekowonen.nl met als onderwerp ‘Tuinwedstrijd’. Doe dit vóór 31 oktober 
2020. U maakt kans op een cadeaubon van een tuincentrum in de buurt ter waarde van 
€ 100,-. De winnaar krijgt schriftelijk bericht. 

Tip: Gemeente Alphen aan den Rijn helpt u uw voortuin te vergroenen. 
Kijk op www.alphenaandenrijn.nl bij Groene tuin Straatactie (Steenbreek).

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Nederland wil per 2050 CO2-neutraal wonen. Dat betekent dat we van het gas af moeten en op zoek gaan naar duurzame energievoorzieningen. 
De energietransitie is een kostbare onderneming. Habeko pakt nu door om het doel over 30 jaar te behalen. 

Habeko tekent 
drugsconvenant 
Drugscriminaliteit hoort niet thuis in een woonwijk. Het leidt tot onveilige situaties en 
komt de leefbaarheid niet ten goede. Gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, 
nutsbedrijven en woningcorporaties in de regio hebben daarom afspraken gemaakt 
over het delen van informatie. Vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij in een 
woning of garage, komen zo nog sneller aan het licht. 

De afspraken zijn vastgelegd in het drugsconvenant, dat Habeko op 1 juli mede 
ondertekende. Het doel is om het moeilijker te maken drugs te produceren, verwerken, 
opslaan en verhandelen. Huurders van Habeko die worden gepakt verliezen vrijwel zeker 
hun woning.

SBHw zoekt nieuwe 
enthousiaste bestuursleden 
Als zelfstandige onafhankelijke huurdersorganisatie behartigt Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen (SBHw) de belangen van alle huurders/bewoners van Habeko wonen. 
Onze speerpunten zijn onder meer duurzaamheid, betaalbaarheid huren en voldoende 
woningaanbod voor woningzoekenden uit de vier kernen. De bevoegdheden van een 
huurdersorganisatie zijn breed. Dat houdt in dat we regelmatig overleggen met Habeko 
wonen en gemeente Alphen aan den Rijn over diverse onderwerpen. Ook brengen we 
gevraagd en ongevraagd advies uit over bijvoorbeeld het beleid en beheer van Habeko 
wonen.

Voor een betere spreiding van de werkzaamheden zijn nieuwe bestuursleden welkom. 
Bent u huurder of bewoner van Habeko wonen dan kunt u bestuurslid worden. Het is 
ons streven om ook meer vrouwelijke leden in het bestuur te hebben. Onze voorkeur 
gaat uit naar inwoners van alle vier de kernen van oud-Rijnwoude. 

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar keeskok@casema.nl of kijk op www.sbhw.nl. 

Heeft u onze website 
al bezocht?
www.sbhw.nl

Doe mee!
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Sarah Jongejan, zelfstandig 
uitvaartbegeleider

door Jan Luuk van Dijk

Sinds begin juli van dit jaar is ze zelfstandig ondernemer en runt ze haar eigen 
uitvaartbedrijf. Sarah Jongejan. Jarenlang heeft ze gewerkt bij Kramer Uitvaart in 
Alphen aan den Rijn. Toen dit bedrijf in het voorjaar stopte moest zij een keuze 
maken en dat is nu geworden ‘Sarah Jongejan Uitvaartbegeleiding.’ 

“Ik noem mezelf een ‘Kramer-
meisje’ “zegt Sarah Jongejan. 
“Bij Kramer heb ik heel veel er-
varing opgedaan en geleerd dat 
het bij een uitvaart niet gaat om 
de zaak, maar dat je de mens 
voorop moet stellen.” Na de 
beëindiging van het uitvaart-
bedrijf Kramer had ze de keus 
weer terug te gaan naar haar 
vroegere vak, verpleegkundi-
ge, of dit werk waar ze zo aan 
gehecht is geraakt, zelfstandig 
voort te zetten.“ Het overlijden 
van mijn moeder heeft me het 
zetje gegeven om zelf verder te 
gaan. Mensen kwamen naar mij 
toe en vroegen ook om advies, 
daarom heb ik deze stap ge-
maakt.”

"Nooit vergeten"
Sarah Jongejan uitvaartbegelei-
ding heeft als slogan ‘nooit ver-

geten’. “Nooit vergeten was bij 
ons een familiekreet. Als we af-
scheid namen of elkaar groetten 
dan werd er vaak gezegd: “nooit 
vergeten”. Nooit vergeten dat ik 
van je hou; nooit vergeten dat jij 
erbij hoort.
Samen met dochter Nadine 
heeft ze veel zakelijke dingen 
uitgewerkt, zoals het opzetten 
van een website, advertenties, 
flyers en het bekend maken via 
sociale media. Daarnaast zijn er 
foto’s gemaakt en is het admi-
nistratieve deel geregeld.

Sarah Jongejan gaat voorlopig 
vanuit huis werken. “Ik ben 
bereikbaar via de telefoon, de 
email en de website, dus dat 
is duidelijk genoeg. Verder ga 
ik gebruik maken van ruimten 
bij kerken, dorpshuizen etc.” 
Ze kent het gebied rond Alphen 

voldoende om daar op in te spe-
len. Ze vertelt daarbij dat haar 
droom is nog eens een mooi 
plekje te hebben waar alles teza-
men kan worden geregeld.

Belangrijk voor Sarah is dat er 
ruimte is voor persoonlijke aan-
dacht bij een uitvaart en dat 
er tijd genomen wordt om de 
wensen van mensen op te ne-
men. “Vaak word ik ook aan-
gesproken door mensen die 
advies willen hebben en hun 
uitvaart tevoren willen rege-
len of hun wensen vastleggen. 
Dat is ook een deel van mijn 
werk en daarvoor kom ik graag 
langs.”  

Sarah Jongejan is te bereiken via 
www.sarahjongejanuitvaartbe-
geleiding.nl of via 0622675426 
    

Bovenstaande organisaties organiseren samen:

Een uitje “Naar het strand”
op vrijdag 14 augustus naar Noordwijk
Voor veel gezinnen met kleine kinderen en een kleine beurs is het dit jaar, vanwege 
alle Corona perikelen, extra moeilijk om leuke dingen te doen. 

De Protestantse Gemeente en 
Actief Rijnwoude zijn benaderd 
door touringcarondernemer 
“Look Tours” uit Gouda.

Deze ondernemer wil dit jaar 
iets extra’s doen en biedt daar-
om voor een hele dag een bus 
met chauffeur aan, om met el-

kaar iets leuks te gaan doen. 
Daarnaast krijgt iedereen van 
deze ondernemer ook nog eens 
een drankje of een ijsje.

Uiteraard met inachtneming 
van de regels van het RIVM op 
dat moment, 1½ meter afstand, 
mondkapjes verplicht in de bus 
etc.

In totaal kunnen ruim 
50 mensen mee met de bus en 

alleen gezinnen uit Rijn-
woude kunnen zich opgeven.

Er zijn 4 opstapplaatsen:
Benthuizen: 
Parkeerplaats BSC 68 (09.15 uur)
Hazerswoude-Dorp: 
Benzinestation Sakko - 
Gemeneweg (09.30 uur)
Hazerswoude-Rijndijk: 
Oude Hoogvliet (Ventweg) - 
Hoge Rijndijk (09.45 uur)
Koudekerk a/d Rijn: 
Ridderhof - 
Ridderhoflaan (10.00 uur)

Rond de klok van 15.30 uur 

gaan we weer richting huis en 
wordt u weer ‘thuisgebracht’ 
naar de opstapplaats.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Joke 
de Vries: 06-23987974  vrie-
sjo56@gmail.com o.v.v. het aan-
tal volwassenen en kinderen, 
uw adres en 06-telefoonnum-
mer.

Deze stranddag wordt u gratis 
aangeboden. 
Alleen moet u de eventuele ove-
rige consumpties zelf betalen.
Bij slecht weer gaat deze dag na-
tuurlijk niet door, via een appje 
krijgt u dit tijdig te horen. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar Helma van Woer-
den, 06-222340887 of Jos Tim-
mermans 06-23328302
 

Jongeren: geef je mening over de coronamaatregelen!

#Slimmerchillen 
ook in de zomer
Is het juichverbod in voetbalstadions realistisch? Heb-
ben horecaondernemers gelijk als ze beweren dat de 
1,5 meter maatregel niet uitvoerbaar is? En moet het 
Coronavaccin voor iedereen verplicht worden? 

Via dagelijkse #slimmerchillen-zomerstellingen worden jongeren 
gevraagd om hun mening, met kans op een prijs. #Slimmerchillen 
is een jongerencampagne van de veiligheidsregio’s.

In vergelijking met vorige week is er een (forse) stijging van het 
aantal coronabesmettingen in Nederland en omringende landen. 
Woensdag, 22 juli deed minister Grappenhaus nog een oproep aan 
iedereen om de maatregelen in acht te nemen. De jongerencampag-
ne ‘Slimmer chillen = Corona killen’ van Veiligheidsregio Hollands 
Midden en zeven andere veiligheidsregio’s, kan daar bij helpen. 

Deze campagne daagt jongeren namelijk uit om creatieve oplossin-
gen te bedenken om bijvoorbeeld veilig met vrienden te chillen op 
1,5 meter afstand. Alle oplossingen worden gedeeld op social me-
dia via #slimmerchillen of op https://www.slimmerchillen.nl.
De campagne daagt jongeren uit op drie manieren: reageren op 
stellingen, het maken van een rap of het ontwerpen van een poster 
over het thema 'Ik en 1,5 meter'.

Zomerstellingen
Voorlopig zijn we nog niet van het virus af en een vaccin laat ver-
moedelijk nog lange tijd op zich wachten. Daarom roepen we 
met deze campagne jongeren op hun mening te geven over hoe 
het verder moet. Alle ideeën zijn welkom. Vandaar deze oproep 
aan jongeren voor de zomer: wil je mee doen? Reageer dan op 
de #slimmerchillen-zomerstellingen. Elke dag is op https://www.
slimmerchillen.nl en via #slimmerchillen een actuele stelling te 
vinden,waar jongeren op kunnen stemmen. Wekelijks worden drie 
cadeaubonnen verloot onder alle inzenders.

Rap-challenge 
Ook voor de zomerrap kan nog ingezonden worden. Tot half au-
gustus kunnen jongeren hun creatieve, flowende, grappige zomer-
rap insturen. De winnaar verdient in ieder geval een cadeaubon 
van 50 euro. Inspiratie nodig? Er zijn al verschillende  inzendingen 
te beluisteren op de website.

Slimmerchillen-poster 
En als derde uitdaging deze zomer is er de #slimmerchillen-pos-
terwedstrijd. Jongeren kunnen hun komische of misschien juist 
wel heel serieuze artistieke foto met als onderwerp ‘Ik en 1,5 me-
ter’ insturen. Uit de inzendingen wordt een #slimmerchillen cam-
pagneposter, bestemd voor abri’s en reclameborden ontwikkeld. 
Alle posters worden bovendien gebundeld en aan het einde van 
deze zomer aangeboden aan premier Mark Rutte. 
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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 9 augustus   09.30 uur Ds J. Niessing, 

Kesteren; 18.00 uur Ds E. van Rooijen, Noordeloos

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 9 augustus 10.00 uur Geen dienst. Voor 

info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 9 augustus   09.30 uur Leesdienst en 

18.00 uur Leesdienst Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 9 augustus 09.00 uur Geen viering, wel 

openstelling kerk. 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 9 augustus 09.30 uur Ds Carla 

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

Herv. Gemeente Zondag 9 augustus 09.30 uur Ds J. Ouwendijk, 
Alphen a/d Rijn, 18.30 uur Dr W.M.Th.Moehn, 
Hilversum. 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 scri-
ba@pknkoudekerk.nl . 
Meer informatie vindt u op 
www.pknkoudekerk.nl  

DIGITALE KERKDIENSTEN 
Op zondagmorgen om 10.00 uur 
wordt de kerkdienst uitgezon-
den via www.kerkomroep.nl  en 
met beeld via www.kerkdienst-
gemist.nl  Zondag 9 augustus is 
de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met do-
minee W. Biesheuvel.    

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 10.30 
– 11.30 uur is één van de 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 5 au-
gustus in de Ontmoetingskerk 
en op woensdag 12 augustus in 
de Brugkerk. Beide keren treft u 
dominee Willem Biesheuvel.

VIDEOBOODSCHAPPEN
Zolang de coronamaatregelen 
aanhouden, zullen wij als pasto-
raal team maandelijks een korte 
video maken over dingen 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, hou-
den we op dinsdag weer een 
gezellig Soep & Praatje, met een 
kleine groep zodat we de coro-
naregels in acht kunnen nemen. 
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 rekenen. agaath.
koers@pknkoudekerk.nl  / 06 
12317899

WEER NAAR DE 
BERNARDUSKERK 

VOOR EEN VIERING EN 
OPENSTELLING

Op 9 augustus is er een Eucha-
ristieviering om 10.30 uur. De 
voorganger is pastoor R. Visser. 

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. 

HARTELIJK WELKOM 
IN DE TUINEN ROND 
DE BERNARDUSKERK 

Door de beperkingen in deze 
tijd, wandelen en fietsen we 
meer. We bezoeken geen grote 
steden of bijzondere plaatsen. 
We blijven in de buurt, niet met 
velen, maar veelal samen en 
waar nodig op gepaste afstand. 
Als u langs de Bernarduskerk 
komt, zet uw fiets even tegen 
de kerk en wees welkom in de 
tuin. Loop een rondje door het 
bos, kijk eens in de voortuin en 
ga even zitten. De stoelen staan 
klaar. Loop even achter het 
klooster om. Misschien ziet u in 
de hoge coniferen of in de treur-
wilg, de vaste gasten zitten; de 
uilen, er zijn er wel eens meer 
dan tien geteld! Als u de uilen 
niet kunt vinden, de uilen zien u 
wel, dat is zeker! 
U loopt nog even door naar de 
voormalige begraafplaats en in 
de omega van klimop, midden 
op deze begraafplaats, staat 
een oude kerkbank. Ga zitten 
en rust wat, even een andere 
wereld, met zicht op de Rijn. 
André Maurits heeft nog een 
paar Mariabeeldjes in de tuin 
geplaatst. Mooi voor een rust-
moment bij of een gebedje tot 
Moeder Maria. 
Hartelijk welkom namens onze 
parochiekern HH. Michael en 
Bernardus en de klus- en tuin-
groep.

COLLECTEOPBRENGST 
SACRAMENTSDAG 

(13 EN 14 JUNI)
De Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) van de H. Thomasparochie 
heeft in de Groene Hart Koe-
rier van juni een oproep gedaan 
om een bijdrage te doen voor 
de collecte op Sacraments-
dag. Deze collecte was vooral 
bedoeld voor voedselhulp aan 
mensen met een krappe beurs 
en mensen die economisch ge-
troffen zijn door het coronavi-
rus. 

Aan deze oproep is door veel 
mensen gehoor gegeven. De 
collecte van de PCI heeft een 
prachtige opbrengst opgele-
verd. Bij deze wil de PCI alle ge-
vers hartelijk bedanken. Een 
deel van de collecteopbrengst 
is al besteed aan maaltijden 
voor mensen via 'Buurten & Zo'. 
Via deze instantie kunnen men-
sen die krap zitten af en toe 
eens aankloppen voor een war-

Muzikale begeleiding m.m.v. 
Mevr. Anne-Marie de Groot-
Wesselingh en Dhr. M. Vijver-
berg. Voor deze viering moet 
u zich van tevoren aanmelden, 
dit kan tot vrijdag 7 augustus 
12.00 uur: Als u zich aanmeldt 
dan zullen we uw telefoonnum-
mer of emailadres nog enige 
weken bewaren voor het ge-
val er ergens een besmetting 
mocht zijn. Als u ziek wordt of 
corona verschijnselen heeft, en 
u bent in de kerk geweest, wilt 
u dit dan aub ook aan de paro-
chie melden! Ook al zijn we één 
parochie, in iedere kern gaan de 
parochianen van de eigen kern 
voor. Nu er weer vieringen zijn 
wilt u misschien ook weer in-
tenties doorgeven. Dat kan bij 
het secretariaat van onze kern.
Aanmelden voor de vieringen 
parochiekern H.H. Michael en 
Bernardus: 
Email adres: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl Telefoon-
nummer 071-3414210 
Op 16 augustus zijn de deu-
ren van de Bernarduskerk van 
10.30 – 11.30 uur open en kunt 
u binnenlopen, een kaarsje aan-
steken even rustig zitten, mis-
schien bidden en luisteren naar 
orgelspel of mooie muziek. Dhr. 
Nico Wesselingh is de organist.

LIVESTREAMVERBINDING 
IN DE MAAND 

JULI EN AUGUSTUS 
In de maanden juli en augus-
tus is er elke zondagmorgen 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 

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 binnenge-
komen!

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN 

Het secretariaat aan de Chopin-

me maaltijd. Een ander deel van 
de collecte wordt besteed aan  
de voedselbank. Een deel blijft 
ook gereserveerd voor individu-
ele aanvragen voor noodhulp. 
De coronacrisis zal naar ver-
wachting een langere tijd duren, 
waardoor nog meer mensen in 
de problemen komen en wel-
licht zal er dan een beroep op 
de PCI worden gedaan. De PCI 
weet niet wat haar te wachten 
staat en hoe groot in het najaar 
het beroep zal zijn op het ver-
lenen van financiële noodhulp.  
Het is goed om te weten dat 
wanneer de PCI om hulp wordt 
gevraagd, door het bestuur als 

criterium de zeven werken van 
barmhartigheid in acht worden 
genomen. Deze werken zijn: 
Hongerigen voeden en dorsti-
gen te drinken geven; vreem-
delingen opnemen; zieken 
bezoeken; naakten kleden; ge-
vangenen bezoeken; de doden 
begraven. Voor meer informa-
tie over de PCI kunt u kijken op 
onze Website: pci@heiligetho-
mas.nl Mocht u alsnog een gift 
willen doen dan kun u dit doen 
op rekening: NL74RABO 0391 
6038 25   t.n.v. PCI H. Thomas te 
Alphen aan den Rijn. 

Ton Opstal, voorzitter PCI

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

Vast voordeel:                      
Ammerlaantjes,  4 + 1 gratis

Aardbeienschnitte         

Boterkoek   

                                                            

5,95
                                                            

3,50
De aanbiedingen gelden van 6 t/m 12 augustus

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 augustus 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 24,99

€ 24,99 € 24,99

€ 16,99

Bloom 
London 
Dry Gin 

1,0L

Jack 
Daniels 
Whiskey 

1,0L

Jura 
Journey 

Single  
malt 
0,7L

€ 22,99

Metaxa 7* 
Brandy 

0,7L

€ 15,99

Absolut 
Vodka 

1,0L

€ 14,99

€ 16,99

Famous 
Grouse 
Mellow 

1,0L

Baileys 
Original 

1,0L

Jack Daniels 
Honey 

1,0L

Champagnebier voor 10-jarig bestaan 
van brouwerij De Oude Rijn
Bruno Langer heeft ruim 40 jaar ervaring met bierbrouwen. Tien jaar geleden 
startte hij zijn eigen brouwerij aan huis met ambachtelijke speciaal-bieren. Voor 
dit jubileumjaar heeft Bruno speciaal een bier gebrouwen dat smaakt naar cham-
pagne. 

Biologisch en CO2 neutraal
Bruno: “Mijn specialiteit is om 
met verschillende gist en hop-
combinaties steeds een ande-
re smaak en kleur van het bier 
te creëren. Zo heb ik in de loop 
der jaren op ambachtelijke wijze 
ruim 300 verschillende bieren 
gemaakt.  Van pils zijn al zoveel 
soorten, maar met het brouwen 
van speciaalbier kan ik voor de 
klanten elke keer een unieke 
smaak in het bier brengen.” 

Alle bieren van Bruno zijn 100% 
natuurlijk zonder toevoeging 
van smaak-, geur- en kleurstof-
fen of conserveringsmiddelen. 
De bieren worden niet gefilterd 
en ook niet gepasteuriseerd. Er 
wordt gebrouwen met zelf op-
gewekte stroom en er wordt 
gekoeld met oppervlaktewa-
ter, waardoor het brouwproces 
CO2 neutraal is. Overig ener-
giegebruik (auto, fabricage fles-
jes, e.d.) wordt gecompenseerd 
door deel te nemen in bomen-
plantprojecten. Puurder en eer-
lijker bier kun je niet maken!

Zomers bier met bubbels
Door de coronamaatregelen is 
de vraag naar bieren flink ge-
daald. Het trekt nu weer aan en 
mensen willen op een zwoe-
le zomerse avond toch ook wel 
weer eens een speciaal bier 
drinken. “Ik wilde dit jaar een 
extra speciaal bier maken en 

dat is goed gelukt. Het cham-
pagnebier is een fris bier met 
bubbels geworden, licht van 
kleur en qua smaak zit het tus-
sen een blond bier en champag-
ne in. Die smaak heb ik weten 
te maken door gisten toe te voe-
gen die normaal alleen voor de 
ontwikkeling van champagne 
worden gebruikt. Het alcohol-
percentage van dit bier gaat met 
8,8% ook richting dat van wijn.  
Het bier is gebotteld in kleine 
champagneflesjes en zijn afge-
sloten met een champagnekurk. 
Samen met het etiket ziet het er 
daardoor feestelijk uit. Het re-
sultaat vinden de eerste proe-
vers verrassend goed!”

Informatie
De bieren van brouwerij de 
Oude Rijn zijn te koop in alle 
vier voormalig Rijnwoude-dor-
pen, bij Bloeiend Landlust, Neu-
teboom Verswinkel, Jeu de Boer 
en Landwinkel Sonneveld. Café 
De Hoek heeft bier van Bruno 
op de tap.  
Meer informatie via de 
website www.deouderijn.nl.  

Bruno Langer met zijn - in een kleine champagnefles gebottelde - speciaal bier!
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Topsport
Nóg hoor ik het Hans van Zetten uitschreeuwen: ‘Hij stáát, hij 
stáát... het is ongekend... goud!’ Epke bezorgde ons in 2012 koude 
rillingen met zijn waarlijk heroïsche en acrobatische en ook nog 
eens perfect uitgevoerde rek-oefening. Natuurlijk was de gouden 
balkoefening van Sanne (Rio de Janeiro 2016) van vergelijkbare 
klasse - wat een lichaamsbeheersing, wat een elegance - maar ze 
haalde toch niet de populariteit van Epke.
Er is sprake van de nodige commotie in allerlei interviews en ar-
tikelen over het damesturnen. Het gaat van seksuele en verbale in-
timidatie tot aan lichamelijk terrorisme. Dat is nogal wat en de ver-
halen van de meisjes/vrouwen die dit aan den lijve ondervonden 
hebben, liegen er niet om. Ik wil niet meehuilen met de wolven 
in het bos; als je dat doet, moet je van de hoed en de rand weten...
Wel heb ik een mening over een aantal disciplines bij het dames-
turnen. Ik herinner me nog die fenomenale oefening op de brug 
met ongelijke leggers van Nadia Comaneci (Montreal 1976)... een 
10, de hoogste score ooit. Ik weet nog dat ik dacht: hoe is het mo-
gelijk dat een meisje van 15 jaar zoiets kan, wat een trainingsuren 
moeten daaraan voorafgaan. Verscheidene van haar oefeningen 
heb ik destijds maar half bekeken; steeds spookte het door mijn 
hoofd: hoe lang zal het duren voor ik Nadia krimpend van pijn op 
de grond zie liggen. 
Dat half-kijken is daarna bij mij een constante geworden. Ik ben 
als de dood dat zo’n frêle meisje met een enorme knal schrijlings 
op die harde en scherpe balk ploft. Schaambeen gekneusd of ge-
broken, om over de rest maar te zwijgen. Zelfs als ik alleen maar 
kijk, voel ik overal steken in mijn lichaam. Ik ben als de dood dat 
er tijdens die fabelachtige vloeroefeningen zomaar een werveltje 
breekt met als gevolg een langdurige of levenslange verlamming. 
Als Epke na een misgreep languit op de mat terechtkomt, wordt de 
lucht in één keer uit torso, middenrif en onderbuik geperst, maar 
die lucht is er na een paar krampbewegingen wel weer ín te krij-
gen. 
Bij het damesturnen zijn de risico’s m.i. groter. En daar komt nog 
iets bij. Als je als 15-jarige op de Olympische Spelen schittert, ben 
je uiteraard niet op je 13de begonnen. Dan ben je al lange tijd be-
zig geweest. We spreken vol afschuw over de in allerlei landen zo 
gebruikelijke kinderarbeid, maar ik vermoed dat je met een paar 
uurtjes sport per week geen kampioenen kweekt... als u begrijpt 
wat ik bedoel.
Nadia is opgeleid in Roemenië en met hun Spartaanse training-
smethoden hebben de Roemenen school gemaakt. En daar kwam 
bij dat de Roemeense dictator Ceausescu dankbaar gebruik maaakte 
van zijn populaire onderdaantje: een ongekende opsteker voor zijn 
onbarmhartige regime. En bijna 50 jaar later modelleren wij nog 
steeds kleine meisjes tot machientjes die als wervelwindjes over 
leggers, balken en vloermatten zweven.
We zijn hypocriet. We genieten van die ene - inderdaad schitte-ren-
de - kant van de medaille, maar voor die andere kant - een me-
dail-le heeft altijd twéé kanten - sluiten we de ogen. Die goed geo-
liede robotjes zien er leuk uit, maar alles heeft zijn prijs. Te hoog?
.

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.
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

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

  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 6 aug  Koreaanse schotel met rijst € 12,50

Vr. dag 7 aug  Loempia speciaal met ham, eitje, pindasaus,friet € 11,25

Za. dag 8 aug  Mexicaanse burger met guacamole, maiskolf, friet € 13,50

Zo. dag 9 aug  Voor: Kippensoep
  Hoofd: Duop van Vis in dille-roomsaus, met aard. 
  kroketjes en warme groente € 21,50

Di. dag 11 aug  Witlofsalade met gerookte kip en vers fruit € 11,00

Wo.dag 12 aug  Pittige kipkluifjes met friet € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

Weekmenu week 33 en maandmenu augustus
Weekmenu  Witlofsalade met gerookte kip en vers fruit   € 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!

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
Gezocht  HULP IN DE HUISHOUDING. Voor 
twee ochtenden per maand in Hazerswou-
de-Dorp. Tel. 06-13263014

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

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
0182-612579
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We ruimen weer op!
Van der Linde mode & lingerie en Lingerie by Van der Linde

DAMES- EN 
HEREN KLEDING 

50-70% KORTING50-70% KORTING**

LINGERIE 
50% KORTING50% KORTING**

NACHTKLEDING 
50% KORTING50% KORTING**

BADKLEDING 
50% KORTING50% KORTING**
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In je vakantie wat 
bijverdienen?

Meld je snel aan als vakantiebezorger 
bij de Groene Hart Koerier 

We zoeken nog hulp in Benthuizen 
vakantie wijk voor 11/8! 

Bel snel 0172-430151
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Wat is er te doen in de  
vierde week Zomerpret?
De vakantie schiet alweer op, we gaan de vierde week in. Heb je nog niet 
meegedaan, pak dan je kans. En anders doe je gewoon nog een keer mee 
met de vele leuke activiteiten en geef je op!  

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 
4 van de zomervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 18 
jaar.  Hou er rekening mee dat voor de vierde week de inschrijving zondag 9 augustus stopt. 
Wat is er te doen van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus?

MAANDAG 10 AUGUSTUS 2020
17.30 - 18.30 uur | 
Salto’s maken| Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk 
| 6-9 jaar
18.30-19.30 | 
Salto’s maken| Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk 
| 10-18 jaar
Een salto oftwel 'front flip'. Wil je ook deze gave 
beweging leren maken? Kom dan zeker mee doen! 
Gymnastiekvereniging Aspasia gaat met jullie sal-
to’s maken.

DINSDAG 11 AUGUSTUS 2020
11:00 - 12:30 uur | 
Bootcamp | (Bernardus) Hazerswoude-Rijndijk | 11-18 jaar 
Lekkere work-out door Henk-Jan Schipper van Schipper Bootcamp. Laat je afmatten door de 
uitdagende obstakels. We rekenen op je komst!

14:00 - 15:00 uur | 
Spijkerbroek-hangen | Callaneticspark (bij oude raadhuis Hazerswoude-Rd | 6 tot 12 jaar
15:10 - 16:10 uur | 
Spijkerbroek-hangen | Callaneticspark (bij oude raadhuis Hazerswoude-Rdk | 12 tot 18 jaar
Doe jij mee met deze bekende activiteit? Opdracht is simpel: hang zo lang mogelijk aan 
de spijkerbroek en win van je tegenstander. Maar is het wel zo simpel en makkelijk als het 
klinkt. Durf jij het aan? 

19:00 - 20:00 uur | 
Boksclinic | veld naast voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 6 tot 18 jaar
Allround Boxing uit Alphen aan den Rijn gaat jou technieken leren om een echte bokskam-
pioen te kunnen worden. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2020
13:00 – 16:00 uur | 
Tafeltennis-clinic | Avantihal Hazerswoude-Dorp | 6 tot 13 jaar
De eerste twee uur zal bestaan uit tafeltennisspelletjes. Het laatste uur spelen we wedstrijd-
jes tegen elkaar. Iedereen speelt 1 game tegen elkaar en krijgt (afhankelijk van de leeftijd) 
een X aantal punten voor.

15:00 – 16:00 uur | 
Samen Actief | speeltuin De Rode Wip | 4 tot 12 jaar 
In de speeltuin organiseert Alphen Beweegt leuke spelletjes voor de kinderen.

17:00 – 18:00 uur | Taekwondo | Potgieterlaan 10-G | 6 tot 18 jaar
De lessen zullen bestaan uit trap-, stoot- en zelfverdedigings technieken.  

20:00 – 21:00 uur | Lasergamen | Hofstedepark Koudekerk aan den Rijn | 8 tot 12 jaar  
21:15 – 22:15 uur | Lasergamen | Hofstedepark Koudekerk aan den Rijn | 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?

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2020
15:00 uur | Fit-challenge | Rijndijk 137 (Fysio Experts | 6 tot 18 jaar
Hoe fit ben jij deze zomer? Wij hebben verschillende uitdagingen klaar staan om te testen 
hoe fit je bent! Je hebt niet alleen spierkracht nodig, maar ook zeker behendigheid, concen-
tratie en allerlei andere skills. Kom naar Fysio Experts en laat jouw skills zien! De winnaar 
van deze fit challenge kan een leuke prijs ver-
wachten. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 2020
Geen activiteiten

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

Vakantietijd 
of………
Voor veel mensen is het momenteel vakantietijd. Lekker 
even relaxen of erop uit en genieten van het zomerse weer. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. 

Op het land wordt momenteel hard gewerkt. Als je in het Groene Hart om 
je heen kijkt zie je dat op de landerijen. Ieder moment wordt aangegrepen 
om de oogst binnen te halen. 

Deze week was het tijd voor de ‘korenbouw’. Maaidorsers reden over het 
land, soms tot ’s avonds laat. Karren vol met graan werden naar de schuren 
gereden. En daarna moesten de stropakken nog van het land. Een drukke 
tijd voor boeren en loonwerkers.

Op de foto’s de korenbouw bij de fam. Van Straalen in Benthuizen.  
Foto’s: Bas van Vliet

Ook Nordic Walking 
gaat weer starten
Vrijdag 7 augustus vanuit eetcafé de Hoek / Koudekerk
 

Iedere 1e vrijdag van de maand kunt u onder deskundige be-
geleiding van Henk van Riel alles te weten komen over Nor-
dic Walking. Welke techniek moet ik gebruiken, welk mate-
riaal, etc: vragen waar Henk zeker antwoord op kan geven.

Gedurende de “Walking” kunt u deze vragen aan hem stellen maar ook 
daarvoor of daarna. Natuurlijk is er gelegenheid tot het nuttigen van een 
kopje koffie, of achteraf een heerlijke lunch.

We starten om 11.30 uur, inloop vanaf 11.15 uur.

De kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon. Graag van te vo-
ren even aanmelden via 06-23328302 of info@actief-rijnwoude.nl
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Publicaties
Verzoek verwijderen bootje
In het water aan de Reijerskoop in Boskoop, ter hoogte 
van huisnummer 180, ligt al langere tijd een bootje afge-
meerd. Dit bootje is voorzien van een blauw dekzeil en 
heeft geen registratienummer. De plaats waar het bootje 
ligt, is geen aangewezen ligplaats. Wij verzoeken daarom 
de eigenaar van dit bootje zich binnen twee weken te 
melden bij team Toezicht en Handhaving via telefoon-
nummer 14 0172 óf het bootje te verwijderen. Als dit 
niet gebeurt, dan verwijdert de gemeente het bootje op 
basis van artikel 5:25 Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV).

Wijzigingsplan Sierteeltgebied, zesde 
wijziging (Loeteweg 9, Hazerswoude-Dorp)
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
maken bekend dat zij op 21 juli 2020 het wijzigingsplan 
Sierteeltgebied, zesde wijziging (Loeteweg 9, Hazers-
woude-Dorp), gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzi-
gingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische 
bestemming op het voornoemde perceel, voor de reali-
satie van vier woningen met toepassing van de regeling 
Ruimte-voor-Ruimte.  

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.HDsierteelt6wijz-VA01, en de bijbeho-
rende bijlagen liggen vanaf 6 augustus 2020 gedurende 
zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. U kunt het wijzigingsplan ook digitaal 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gezien de 
maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het 
bestrijden van het coronavirus, wordt u aangeraden om 
het wijzigingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe 
niet in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken via 
telefoonnummer 14 0172 of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. 

Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het wijzi-
gingsplan is een zienswijze ontvangen van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. Deze zienswijze heeft 
aanleiding gegeven om het plan voor wat betreft de 
toelichting gewijzigd vast te stellen. Gedurende de termijn 
van ter inzage ligging kan er beroep worden ingesteld 
tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op het ontwerp-

wijzigingsplan heeft ingediend 
-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of 
haar zienswijzen naar voren heeft gebracht bij de 
gemeenteraad tegen het ontwerpwijzigingsplan

-  iedere belanghebbende tegen de wijziging die is aange-
bracht bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten 
opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzitter van de Afdeling. Er kan ook digitaal beroep 
en een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
ingediend. Daarvoor is wel een elektronische handteke-
ning (DigiD) nodig. Kijk op de website 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie 
over het digitaal indienen van beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een 
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn 
kosten verbonden. 

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

Ontwerpbesluit aanvraag omgevings-
vergunning Loonbedrijf Hofman, Middelweg 2, 
Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt 
namens de gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat een 
ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag van Loonbe-
drijf Hofman met kenmerk 2020022079. Dit betreft het 
veranderen van de inrichting met het innemen en compos-
teren van groenafval en snoeihout van derden en inname 
van betonstenen, tegels en (schoon) sloophout ter plaatse 
van de Middelweg 2 in Hazerswoude-Dorp. In het ontwerp-
besluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerp-
besluit betreft de volgende onderdelen:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben van een 

vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In verband 
met het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en 
start op 6 augustus 2020, de eerste werkdag na de publi-
catiedatum van deze bekendmaking.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw ziens-
wijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of 
via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 
2020022079. Na afloop van de inzagetermijn wordt een 
definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u nader over de vervolg-
procedure.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene 
regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieu-
beheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf 
kan volstaan met een melding van de activiteiten:
-  L.J.H. Koot, Lagewaard 25 in Koudekerk aan den Rijn: het 

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

Ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, 
Boskoop
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen 
aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat op 21 juli 2020 een 
ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Laag Boskoop 20 
in Boskoop is vastgesteld. 

Wat houdt het wijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de 
agrarische bestemming op het voornoemde perceel, voor 
de realisatie van twee woningen met toepassing van de 
regeling Ruimte-voor-Ruimte. 

Wanneer en waar kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 6 augustus tot en met 16 september 2020 zijn het 
ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop, met 
identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlaagboskoop20-ON01 
en de bijbehorende bestanden in te zien bij de informatie-
balie in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt 
het ontwerpplan ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het invoeren 
van een adres en huisnummer of in geavanceerd zoeken 
de plannaam of bovenstaande plan-ID in te voeren). Gezien 
de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het 
bestrijden van het coronavirus raden wij u aan het ontwerp-
wijzigingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet 
in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het gemeente-
huis inzien. U kunt een afspraak maken via het algemene 
telefoonnummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging kan 
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5 augustus 2020

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.
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iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling gemoti-
veerd een zienswijze over het ontwerpwijzigings-
plan bij het college van burgemeester en wethou-
ders indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. Geef in het formulier duidelijk aan dat het 
om het ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, 
Boskoop, gaat met zaak-nummer 295167. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld 
in uw reactie duidelijk uw naam, adres en contact-
gegevens geef aan dat het gaat om het ontwerp-
wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop, met 
zaaknummer 295167.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement 
Ruimte op telefoonnummer 14 0172. 

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, 
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling 
van het wijzigingsplan.

Vergunningen
23 tot en met 29 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.
Aarlanderveen
-  Zuideinde 13  

vervangen kozijnen en voordeur voor- en 
achtergevel (V2020/637) 

-  Oostkanaalweg 7  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/659) 

Alphen aan den Rijn
-  De Oude Wereld 104  

bouwen klein balkon eerste verdieping (V2020/639) 
-  Kerkstraat 4  

aanbrengen reclame-uiting (V2020/640) 
-  Havixhorst 73  

vervangen kozijnen voorgevel (V2020/641) 
-  Olympiaweg 2  

uitbreiden westgevel, wijzigen ruimte-indelingen 
en vernieuwen dakconstructie en gevels 
(V2020/644) 

-  Groenoord 117  
plaatsen overkapping (V2020/645) 

-  Hooftstraat 146, Cornelis De Vlamingstraat 1A, 
1B en 1C  
verbouwen winkel en drie bovengelegen 
appartementen (V2020/646) 

-  Ingeland 26  
realiseren dakterras op dak (V2020/649) 

-  Ondernemingsweg 66F  
vervangen brug (V2020/653) 

-  Acaciastraat 30  
plaatsen mobiele zorgunit met verbindingsgang 
naar keuken in achtertuin flatappartement 
(V2020/656) 

-  Sperwerstraat 26  
plaatsen schutting (V2020/658) 

-  Maatschapslaan 1  
aanbrengen staalconstructie op twee bestaande 
luchtplaatsen voor Maximabrug (V2020/662) 

Boskoop
-  Naast Sijsjespeer 45 (Waterrijk-West sectie D, 

perceel 5523, kavel 316)  
bouwen woning met aanbouw en aanleggen inrit 
(V2020/642) 

-  Draaistok 50  
plaatsen vlonder op palen (V2020/643) 

-  Kooiweg/Paddegat (sectie L, perceel 214)  
graven sloot (V2020/647) 

-  Berkenweg 81  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2020/652) 

-  Halve Raak 24  
uitbreiden schuur (V2020/654) 

-  Rozenlaan 28  
plaatsen aanbouw rechterzijde woning 
(V2020/655) 

-  Laag Boskoop 70  
vervangen opslagloodsen door nieuwbouw 
(V2020/660) 

Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Smitweg 38  

bouwen tunnelkas (V2020/648) 
-  Dijkgraafweg 18  

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor bewonen 
loods tijdens bouwen bedrijfswoning 
(V2020/650) 

-  Oostgerepolder 6  
vervangen brug (V2020/657) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Lagewaard 70  

realiseren boenhok (V2020/651) 
Zwammerdam
-  Kerkplein 6A  

plaatsen zonnepanelen achterzijde monument 
(V2020/638) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Bezembinder 78 tot en met 178 (23-07-2020)  

aanpassen gevels (V2020/605) 
-  Roerdompstraat 6 (23-07-2020)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/606) 
-  Kopenhagensingel 71 (27-07-2020)  

vervangen schuur (V2020/568) 
-  Paltrokmolen 65 (27-07-2020)  

plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/516) 

-  Paltrokmolen 63 (27-07-2020)  
plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/528) 

-  Noorderkeerkring 20A (28-07-2020)  
wijzigen/aanpassen brandscheidingen in 
complex (V2020/609) 

-  Van Kinsbergenstraat 1 (28-07-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/471) 

-  Pieter Floriszstraat 3 (29-07-2020)  
plaatsen dakopbouw en op voorgeveldakvlak een 
dakkapel (V2020/535) 

Boskoop
-  Berkenweg 81 (28-07-2020)  

plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2020/652) 
-  Parklaan 181 (28-07-2020)  

bouwen carport aan schuur en verplaatsen inrit 
(V2020/541) 

Hazerswoude-Dorp
-  Jan Steenstraat 14 (27-07-2020)  

plaatsen houten tuinhuis 
(V2020/481) 

-  Galgweg 2 (28-07-2020)  
wijzigen indeling, functie en 
gevelaanzichten (V2020/298) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 95 (23-07-2020)  

vervangen houten kozijnen door 
kunststof kozijnen (V2020/539) 

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Steekterweg 27  

wijzigen uitvoering deuren geluidsscherm 
(schrappen milieuvoorschriften) (V2020/537) 

-  Jan Nieuwenhuijzenstraat, 
Grijpensteinstraat, Goeman Borgesiusstraat, 
Brittenruststraat, Hugo de Grootstraat en 
Karel Doormanstraat  
vernieuwen 172 huurwoningen (V2020/434) 

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

-  Ahornstraat 16  
plaatsen uitbouw zijgevel (V2020/509) 

Boskoop
-  Parklaan 8 

uitvoeren onderhoudswerkzaamheden  
monument (V2020/447) 

-  naast Boskoopseweg 4F (sectie K-perceel 914)  
bouwen bedrijfsruimte en aanleggen inrit 
(V2020/466) 

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

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 40 

bouwen woning (V2020/483) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 354 en 356 

afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/450) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Aarlanderveen
-  Kerkvaartsweg 61  

heropening Molenviergang en opening maal-
seizoen op 11 en 12 september 2020 (E2020/166)

Alphen aan den Rijn
-  Sportlaan 6  

pupillenkamp AAV'36 op 26 en 27 september 
2020 (E2020/169)

-  Centrum  
Alphen Feest en Koopt bij elkaar op 16 
september 2020 (E2020/165)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het 
plaatsen van onderstaande individuele gehandi-
capten parkeerplaats, met de bijbehorende borden:
Boskoop
- Mendelweg 153 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen 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.

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).
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Als zon schijnt komt barbecue voor de dag
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Zomer
Buitenleven

e rotanstoelen uit de jaren 
vijftig zijn bijvoorbeeld 
helemaal terug van weg-
geweest. Hiermee maak je 

jouw terras eigentijdser dan ooit. 
Dit materiaal zorgt voor charme en 
comfort. Rotan - of in ieder geval 
de rotanlook - is op dit moment 
volop verkrijgbaar. Het comfort 
en de elegantie van deze meube-
len zijn groot. Daarnaast zien ze er 

gewoon lekker zomers uit. Het aar-
dige is dat de nieuwe materialen 
niet aan stijl of zitcomfort hebben 
ingeboet. De rotanstoelen bevat-
ten het zonnedesign van vroeger, 
met een eigentijdse twist. Met als 
resultaat stijlvolle zitjes, die je goe-
de humeur alleen maar kunnen 
versterken. 
Rotan is een mooi voorbeeld van 
retro, dat het sowieso goed doet in 

de tuin. Ook de strandligstoel van 
weleer ligt weer in de winkel. En 
de kleine tafels met dito stoeltjes 
geven dat ene hoekje in jouw tuin 
net even wat extra uitstraling. Durf 
te combineren en je maakt er zeker 
iets gezelligs van.

Met buitenmeubilair creëer je de juiste sfeer

Terug in de tijd 
met rotanstoelen 
Met buitenmeubilair creëer je precies die sfeer die je wenst op het terras. Heel trendy zijn collecties 
buitenmeubelen waarin nostalgisch design wordt gekoppeld aan innovatieve materialen.

Rotanstoelen met een eigentijdse twist.
Foto: Vincent Sheppard.

D

et begint bij de overkap-
ping. Steeds meer fa-
brikanten komen met 
constructies en elemen-

ten waarmee je zelf een intieme 
loungeruimte, een beschut terras 
of handige extra bergruimte op 
maat maakt. Groot voordeel van 
veel overkappingen is dat je het 
seizoen buiten kunt verlengen 

door er wanden in te laten opne-
men, die de wind wegnemen. Of 
je maakt er wanden in, die je er bij 
warm weer simpel uit haalt.
Stap twee is natuurlijk de inrich-
ting. Kies niet voor een standaard 
tuinsetje, maar bijvoorbeeld voor 
een gezellige loungebank met en-
kele fauteuils. Zeker weten dat je er 
veel gebruik van gaat maken!
Een tip is om deze buitenkamer in 
te richten zoals je jouw woonka-

mer zou doen. Zorg voor sfeer, een 
bloemetje op tafel en gezellige 
kaarsjes. 
Om de buitenkamer nog meer 
sfeer mee te geven, kies je ook 
voor een aangepaste vloer. Niet de 
bestrating die er al ligt, maar sfeer-
volle houten of kunststof elemen-
ten. De keuze in trendy buitenvloe-
ren is deze zomer groter dan ooit. 
Wedden dat je deze zomer vooral 
buiten leeft...

Steeds meer aandacht voor nieuwe invulling tuin

Sfeervolle
buitenruimte
Het buitenleven mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Dat betekent dat we steeds 
meer aandacht schenken aan de inrichting van onze tuin. Het aardige is dat je een sfeervolle buiten-
ruimte helemaal zelf creëert.

Een intieme loungeruimte geef je helemaal zelf vorm. Foto: Hillhout.

H

Het ultieme 
vakantiegevoel
Slagers draaien overuren, vleespakketten vliegen de supermarkten uit en de flessen rosé worden 
koud gezet. Als de zon schijnt maken we ons op voor de barbecue. Een traditie die ook buiten het 
seizoen voor een echte vakantiesfeer zorgt.

arbecueën is een gezellige 
manier om samen van het 
lekkere weer te genieten en 
ongedwongen wat te eten. 

Hele families komen in de zomer 
samen rond de barbecue. Zweert 
de een nog bij de geur van bran-
dende kolen, een ander kiest voor 
een praktische gas- of elektrische 
barbecue. Het doet aan de sfeer 
niets af.

Belangrijk is de voorbereiding. 
Zorg voor een stevige barbecue en 
een robuuste ondergrond. En hou 
rekening met genoeg ruimte rond 
de barbecue. Je moet er allemaal 
gezellig omheen kunnen staan.
Een misverstand is dat barbecueën 
alleen gericht is op vlees. Salades, 
sausen, rauwkost, stokbrood, vis 
en speciale kinderproducten ho-
ren er ook bij.  

En dan de drank. Wat smaakt er bij 
een barbecue? Veel mensen vin-
den het lekker om er een volle rode 
wijn bij te nuttigen. Een lekker bor-
deaux is prima geschikt. Maar ook 
een stevige rosé kunnen we advi-
seren. Rosé is een lichtrode wijn, 
die doorgaans gemaakt wordt van 

blauwe druiven met van nature 
gekleurd vruchtvlees. Rosé drink je 
koel om optimaal te kunnen genie-
ten van de frisse smaak. 

Hele families komen in de zomer samen 
rond de barbecue. Foto: Outdoorchef

B
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Christa Zaitout-Beumer
Hallo allemaal, ik ben Christa Zaitout-Beumer, 
geboren in Soest. Ik ben 41, getrouwd met 
Said en samen hebben wij 3 kinderen: Eva (10), 
Haron (8) en Nora (3). Sinds 2007 wonen wij in 
Koudekerk aan den Rijn.
Destijds was het lastig om in Leiden een 
koopwoning te vinden, dus hebben we verder 
gezocht in de omgeving, en zijn zo in Koudekerk 
aan den Rijn terecht gekomen. Ik was in vijf jaar 
tijd vijf keer verhuisd en was dat zat. Ik vond 
dus dat ik me na deze verhuizing (en mijn eerste 
koopwoning) voor minimaal vijf jaar moest 
settelen. Er hing voor mij dus nogal wat vanaf.
En nu ben ik hier niet meer weg te slaan. Ik 
kan erg genieten van de omgeving, de weidse 
uitzichten vind ik heerlijk! In Soest hadden we 
bossen en zandduinen, en dat vind ik ook nog 
steeds fantastisch, maar de polder ben ik steeds meer gaan waarderen. Al was het maar omdat je in 
deze omgeving moet betalen voor de bossen. Daar kon (en kan) ik me niks bij voorstellen, want een 
bos loop je toch gewoon in!?
Ik heb in de buurt vooral mensen leren kennen door de school en peuterspeelzaal waar de kinderen 
naar toe zijn gegaan. Mijn netwerk is daar vanzelf gegroeid.
Daarnaast vond ik dat als ik me hier echt wilde settelen ook actief moest worden in het vrijwilligerswerk. 
Dat heb ik ook gedaan: voor de kerk, de zomermarkt, een dagje bejaardentehuis en sinds drie jaar ben 
ik betrokken bij de Jeugdvakantieweek Koudekerk. Dit doen we met een geweldig team. Daar haal ik 
veel energie uit. 

Nadat ik 15 jaar als projectmanager heb gewerkt, ben ik vorig jaar mijn eigen bedrijf CHRS gestart. Ik 
houd mij bezig met de inrichting van omgevingen waar mensen prettig kunnen werken. Hoofdzakelijk 
doe ik hiervoor het projectmanagement, maar ook de strategiebepaling voor bedrijven wordt hierin 
meegenomen. Ik heb de leukste baan die er is, want het voelt niet altijd als werken! 
Ik heb jarenlang gevolleybald (tegen Koudekerk). Ik speelde in Leiden en daar ben ik blijven spelen 
toen ik hier kwam wonen. Ik heb iemand wel eens horen zeggen op de tribune hier in Koudekerk: “Ja, 
ze speelt bij Leiden, maar eigenlijk hoort ze hier”. Thanks voor het compliment en ik voel me ook een 
echte Koudekerker (mag ik dat zeggen ?!).
Ik zou het een goede ontwikkeling vinden als de scholen (Rijnschans en De Rank) wat vaker zouden 
samenwerken. We zijn een klein dorp, waarvan ik denk dat het goed is om de handen ineen te slaan.

Judith, enorm bedankt voor het overdragen van het estafettestokje, ik vind het een eer! Ik draag het 
estafettestokje graag over aan Vera Veldman omdat ik haar creativiteit geweldig vind.

Jazeker elke zondag-
morgen gaan "de 
Stampertjes" op pad.

In het begin alleen als een lek-
kere mannenwandeling, met 
z'n zessen, als iedereen kan ten-
minste. Deze keer met z'n vie-
ren. 

Tijdens die wandelingen zagen 
ze zoveel rotzooi langs de weg 
in bermen en sloten daar moest 
iets aan te doen zijn! Sinds kort 
nemen ze 2 prikkers mee en een 
vuilniszak. Om alle rotzooi op 
te rapen .

Op de foto staat van links naar 
rechts, Ed Gordijn, Giro en Kees 
Jacobs. Willem van Wieringen 
en John Borst waren er deze  
keer niet bij. De foto is gemaakt 
door "vierde man" Aad Kooter. 

Prachtig initiatief mannen. 
Dat verdient navolging!

"De Stampertjes"staan er elke zondagmorgen klaar voor!

UITNODIGING DEELNAME VAN 
DER MEER 50+ TENNISTOERNOOI
De vorige Van der Meer 50+ toernooi op 22/5 en het Vermeulen 
Open Bentlanden zijn niet doorgegaan. Daarom heeft Benthui-
zer TennisClub nu het initiatief genomen om nog wat leuke kleine 
toernooitjes te organiseren tot het einde van het jaar.

Het eerste Van der Meer open 50+ toernooi wordt gehouden op vrijdag 21 augus-
tus 2020 van 9.30 tot 17.00 uur.

Dit toernooi staat open voor KNLTB leden van 50 jaar of ouder. We spelen dames-, 
heren- en gemengd dubbel met speelsterkte 7 en 8 (zes onderdelen.  U kunt zich 
inschrijven via onze website en het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer 
te voldoen op de toernooidag. U krijgt hiervoor koffie met iets lekkers erbij, een 
lunch en een gezellige dag tennissen.

De andere data van de Van der Meer 50+ toernooien zijn: 18/9, 23/10, 20/11 en 
18/12. Houd onze website in de gaten om in te schrijven.

Kom gezellig een dagje tennissen in Benthuizen.
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EEN REGIONALE 'QUIZBLOKKEN'PUZZEL!
Het is ontzettend meegevallen met de moeilijkheid van de puzzel zo hebben we begrepen. 

Er was wel meer tijd nodig voor de oplossing maar dat maakte het juist zo leuk!
Hieronder vindt u de juiste oplossing en uiteraard de tekst van de groene middenbalk 

zagen wij graag op de mail binnenkomen.

De goede oplossing van deze week was: SPORTEN IS STERK
 

Deze oplossing is onder andere ingestuurd door Corry van der Graaf-Quik, Ridderhoflaan 21, 2396CJ Koudekerk a/d Rijn
Zij kan de cadeaubon van 50 euro van de Groene Hart Koerier tegemoet zien!

Eerste corona-kranten-
expositie in Hazerswoude!
Aan de Hoogeveenseweg 14a bij Gewoon bij Winny is een kleine tentoonstelling 
over corona te zien. Er zijn ruim 200 foto’s uit verschillende kranten op een twin-
tigtal borden tentoon gesteld. 

En de verzameling corona-arti-
kelen  groeit bijna dagelijks. Dus 
gaandeweg wordt deze expositie 
nog uitgebreid, is de bedoeling. 
In maart greep het onzichtbare 
en onverwachte coronavirus om 
zich heen en niet in ons land al-
leen, maar wereldwijd. En mede 

omdat er nog geen goed coro-
navaccin is ontwikkeld, is deze 
pandemie, als een verschrikke-
lijke coronaepidemie, lang niet 
voorbij. Kom gerust eens kijken 
op nummer 14a aan de Hoog-
eveenseweg, tussen Benthuizen 
en Boskoop. U kunt hier heer-

lijk genieten van koffie met zelf-
gebakken lekkers, een vers be-
reide lunch of high tea. Gewoon 
bij Winny is een zorg locatie 
voor mensen met zorg, er zijn 
nog een aantal zorgplekken vrij. 
Voor info neem contact op met 
Ria 06-51630831 Aan de over-

kant gelegen is het prachtige 
Bentwoud waar u heerlijk kunt 
wandelen of fietsen. Prachtig.
De officiële opening staat nog 
niet gepland, maar u kunt vrij-
blijvend komen kijken van 
woensdag tot en met zondag 
tussen 10.00 en 17.00 uur. U 
bent dan welkom en de toegang 
is gratis. Wanneer u iets wilt ge-
bruiken is dat ook mogelijk. In-
dien u met een groepje van 4 of 
meer personen komt, vragen wij 
u vooraf even te bellen, mede 
vanwege de beperkte ruimte 
binnen en de “anderhalveme-
tersamenleving”: telefoon 06-
51630831.  Deze expositie duurt 
tot ongeveer de aangekondigde  

coronagedenkdag in september. 
Er is een kleine parkeergelegen-
heid op het terrein  én ernaast 
aan de kant van de Gemeneweg. 
Bij grote drukte is er parkeerge-
legenheid Bentwoud-Noord, te 
bereiken via de rotonde. Harte-
lijk welkom en graag tot ziens. 
Nadere inlichtingen zijn ook te 
zien en te lezen op facebook en 
internet: www.gewoonbijwin-
ny.nl  Zie ook Info@gewoon-
bijwinny.nl Wij bakken ook uw 
taarten voor thuis of u kunt bij 
ons ook een heerlijke Gambi-
aanse maaltijd bestellen voor 
thuis, eventueel bezorgd. Bellen 
voor nadere informatie is num-
mer:  06-51630831.
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• Kranten en tijdschriften

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes

• Gidsen en catalogi

• Toegangskaarten

• Boeken en brochures

• Kleine en grote kartonnen dozen

• Papieren zakken en tassen

• Inpakpapier, cadeaupapier

• Eierdozen

• Golfkarton

• Kartonnen opvulling bij producten

• Print- en kopieerpapier:

 nietjes, paperclips of plakband zijn

 toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier

• Enveloppen:

 van papier of karton, ook met venster

• Taartdozen met voedselresten en

 kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, 

	 koffiefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl

• Kassabonnetjes

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

 tijdschriften

• Melk-, yoghurt- en sappakken:

 drankenkartons

• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

 vloeistofdicht karton

• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart

• Diepvriesverpakking: karton met plastic

 binnenkant

• Papieren broodzakken: papier en plastic

• Geplastificeerd	papier	en	karton

• Plastic zakken en tassen

• Enveloppen met plastic bubbeltjes

• Ordners en ringbanden

• Plastic opbergmappen

Schoon en droog Vies of nat

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél
bij het oudpapier

Niet
bij het oudpapier

ADRESGEGEVENS
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Dank aan alle inwoners die een lot hebben gekocht!

Bewoners Herbergier blij 
met hun dierenverblijf
Op de Winterfair heeft De Herbergier loten verkocht. De opbrengst ervan is ge-
bruikt als bijdrage in de aanschaf van een dierenverblijf. Dat staat er nu. Mens en 
dier zijn er gelukkig mee!

er aardig wat loten verkocht en 
hebben we het dierenverblijf 
kunnen aanschaffen. Het heeft 
door de coronamaatregelen 
even geduurd voordat de blok-
hut met ren eromheen kon wor-
den geplaatst, maar hij staat er 
nu en er lopen al vier konijnen 
en kippen. Wij willen alle men-
sen die een lot hebben gekocht 
bij deze hartelijk bedanken en 
uitnodigen eens langs te lopen 
om het resultaat te bekijken.”  

“We zijn superblij met het ver-

blijf. Onze bewoners met ge-
heugenproblemen vinden het 
heerlijk om de dieren te zien 
rondlopen en om ze vast te hou-
den. Ze vertroetelen en knuffe-
len ze en worden er rustig van. 
Dat is goed voor hun innerlijk 
welzijn en voegt zo zeker iets 
toe aan de kwaliteit van leven”, 
aldus Simone en Jerry. Naast de 
konijnen Lotje, Mollie, Claire, 
Lola en Guus (net gecastreerd), 
hebben ze ook 4 Wyandotte 
kippen, die heerlijke eitjes leg-
gen.
 

Simone (rechts) en een bewoonster elk met een knuffelkonijn

Hein zorgt met zijn gitaar voor muziek en dus gezellogheid

Eindelijk een zomerse dag op 
31 juli…

Buiten 
meezingen 
met de 
muziek
Muzikant Hein de Graaf uit Koudekerk 
vermaakt de inwoners van de Herber-
gier elke vrijdagochtend met gitaarspel 
en meezingers uit de oude doos. 

Op de laatste dag van juli was er eindelijk weer 
een echt zomerse dag en daar genoten de inwo-
ners van De Herbergier met volle teugen van. 

En natuurlijk van de muziek die na coronastilte 
nu gelukkig weer door kan gaan. Op ‘Er zaten 2 
motten in m’n ouwe jas’ van Dorus werd goed 
meegezongen en meegeklapt.” 

“Het was een regenachtige dag 
toen we in februari de winter-

fair in de tuin organiseerden”, 
vertellen Simone en Jerry Hac-

keth, zorgechtpaar van De Her-
bergier. “Maar desondanks zijn 


