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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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2711 • Woensdag 12 augustus 2020

Om met Rutte te spreken: "Jullie zijn toch geen kleuters?"

Vernielingen in speeltuin
"De Rode Wip"

Speeltuin de Rode Wip heeft de afgelopen week helaas moe-
ten constateren dat ere regelmatig vandalisme plaatsvindt in de 
speeltuin. Een oproep de jeugd om het leuk te houden voor klei-
ne kinderen die hier willen spelen en aan ouders om zich verve-
lende pubers in de gaten te houden. 

dagen geleden dat het hek aan 
de kant van de Diepenbrocks-
traat is vernield (inmiddels ge-
repareerd) en de dag erna aan 
de kant van de sloot. Dit kan ge-
vaar voor de spelende kinderen 
opleveren. Ouders vertrouwen 
erop dat er één in- en uitgang 
is en zo kunnen kleine kinderen 
door het hek naar de sloot lo-
pen. We hoeven niet te vertellen 
welke gevolgen dit kan hebben. 
Dit alles kost daarnaast onnodig 
veel tijd en energie om alles te 
repareren”.  

Fatsoensnormen!!!!
Brommers spreekt de jeugd die 
dit heeft gedaan en hun ouders 
stevig aan: “Iedereen heeft twee 
benen om te lopen, gebruik die 
dan ook en loop via de hoofd-
ingang naar binnen! Betrappen 
we je op het slopen van het hek, 
jij of je ouders ontvangen de re-
kening!”.  Ook wordt de kleine 
picknicktafel constant versleept 
door de speeltuin en ligt dan 
ondersteboven in het gras. “Dit 
is onacceptabel. Vorige week 
stonden er volwassen mensen 

op de kleine picknicktafel om 
de zitting van een toestel te ha-
len. Mocht dit zo doorgaan dan 
zijn wij gedwongen de speel-
tuin voorlopig alleen te openen 
op vaste tijden met een toezicht-
houder aanwezig (net als vroe-
ger). Laten we hopen dat dit 
niet nodig is. En tenslotte: de 
glijbaan is bloedheet. We zet-

ten er een afzetlint omheen om 
te voorkomen dat kinderen zich 
gaan branden. Laat het lint dan 
ook zitten a.u.b. 

Voor de rest: denk met 
deze hitte goed aan jezelf 

en zorg ervoor dat je 
voldoende drinkt.”

Richard Brommers, voorzitter 
van de speeltuinvereniging is 

ontdaan van wat er allemaal is 
gebeurd. “Zo zagen wij een paar 

Bij de fotocollage:
De schandalige vernielingen die niet 
alleen onzinnig zijn, maar ook nog eens 
veel geld voor de reparatie kosten. 
Collage is van Diana Baak

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

 

Wij danken iedereen voor de lieve woorden, prachtige
bloemen en de vele kaarten na het overlijden van

Tini van Wijk-Pos
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een
troost ervaren.

Benthuizen, augustus 2020

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is

Dan komt de tijd dat het einde goed is

In eeuwigheid amen

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar 
voor de vele jaren die zij in ons midden 

mocht zijn geven wij u kennis van 
het overlijden van onze moeder, 

schoonmoeder en oma

Teunie van Vliet - Geers
Sinds 5 juni 2019 weduwe van 

Jan van Vliet

* Boskoop, † Hazerswoude,
27 november 1934  5 augustus 2020

Marianne en Dirk
Bart en Janna-Mieke
Robin

Astrid en Sjaak
Esther en Tim
Daisy
Charlotte
Ruth en Robin

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle 
verzorging door de medewerkers en 

vrijwilligers van verzorgshuis de Driehof
afdeling de Poldermolen in Hazerswoude

De begrafenis op de Algemene 
Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp heeft 
op dinsdag 11 augustus plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Astrid Mooijman-van Vliet
Weegbreelaan 14
2381 JB  Zoeterwoude
sjakieslipper@kpnmail.nl

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt

Géén activiteiten SWOH
Tot onze grote spijt kunnen de activiteiten dit jaar niet, zoals u gewend bent, in september 
starten. Het coronavirus is nog niet bedwongen en uitgewoed. We hadden zo gehoopt dat we 
u allen na maanden van stil zitten en weinig spontane ontmoetingen weer ons gezellige aan-
bod konden geven in clubverband.

Zoals u hebt gelezen wordt er hard gewerkt aan 
het gereed maken van het nieuwe Dorpshuis in 
de voormalige school in de Rijndijk. Alle les-
sen, die voorheen werden gegeven in Het An-
ker, zullen daar echter niet voor oktober kun-
nen starten; naast het coronavirus een tweede 
reden dat de start van het nieuwe seizoen moet 
worden uitgesteld. U wordt via deze Groene 
Hart Koerier van de voortgang op de hoogte 
gehouden.

In Hazerswoude-Dorp wordt de Regenboog 
grondig gerenoveerd en is de gymruimte niet 
beschikbaar voor october. De Soos in de Drie-
hof starten wij ook niet voor oktober, over de 
mogelijkheid om te starten wordt overlegd met 
Wijdezorg. De hobbyclub  moet groen licht 
krijgen van de Korenaar om te kunnen starten 
in oktober. Gelukkig wordt er in onze dorpen 
veel georganiseerd om mogelijke gevoelens 

van eenzaamheid te voorkomen; gaat u er als 
u daarvoor fit genoeg bent lekker naar buiten, 
blijf in beweging en maak een gezellig praatje 
op straat want onverwachte ontmoetingen zijn 
extra zonnestraaltjes.

Begin september weten we hopelijk meer over 
de coronamaatregelen en zullen we u daarover 
via de Groene Hart Koerier informeren. Wat 
zou het mooi zijn als het virus dan is uitge-
woed en u zonder gezondheidsrisico aan de 
verschillende soorten les en ontmoeting kunt 
deelnemen!

We wensen u een goede gezondheid en mooie nazo-
mer toe,
Martien van Rijnswou, Alie Spil, 
Cécile Weerheim en Gé Hoogendoorn, 
bestuur Stichting Welzijn Ouderen 
Hazerswoude.
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Vogelflappen hoogspannings-
masten worden vervangen
Ter bescherming van vogels die vooral ’s nachts vliegen brengt Tennet nieuwe vo-
gelflappen aan op de hoogspanningskabels tussen Hazerswoude-Dorp en Koude-
kerk aan den Rijn. Het werk start op 17 augustus en zal plaatsvinden met behulp 
van een helikopter. 

Vervanging nodig
Na een bouwperiode van ruim 
vijf jaar is in september 2019 de 
nieuwe hoogspanningsverbin-
ding
Randstad 380 kV Noordring in 
gebruik genomen. In het bo-
vengrondse deel van het tra-
ject zijn in de bliksemdraad 
vogelbeschermingsmiddelen 
aangebracht. De aanwezige vo-
gelflappen, bedoeld als vogel-
beschermingsmiddel voor vo-
gels die 's nachts vliegen moeten 
worden vervangen vanwege een 
fabricagefout die op termijn 
een onveilige situatie en be-
schadigingen aan de geleiders 
(stroomdraden) zou kunnen 
opleveren. 

Werkzaamheden
In de gemeente Alphen aan den 
Rijn vervangt TenneT de vo-
gelflappen tussen de mastloca-
ties 141-123 (zie bijgaand kaart-
je) in Koudekerk aan de Rijn en 
Hazerswoude-Dorp. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
met een helikopter. Hiermee is 
de impact op de omgeving en 
de bedrijfsvoering van de be-

treffende grondeigenaren het 
minst. Het levert een tijdwinst 
op van bijna twee maanden om-
dat met deze werkwijze het aan-
leggen en opruimen van werk-
wegen en - terreinen en het 
herstel van de grond naderhand 
niet nodig is. Het gerenom-
meerde Franse bedrijf RTE voert 
voor TenneT de werkzaamhe-
den uit. Het geluid van de he-
likopter valt binnen de gelden-
de geluidsnorm, maar het zal 
voor omwonenden zeker te ho-

ren zijn. De direct omwonen-
den zijn per brief door Tennet 
van de werkzaamheden op de 
hoogte gesteld. 

Planning
De werkzaamheden starten 
maandag 17 augustus en duren 
tot en met zaterdag 22 augus-
tus. De werktijden zijn tussen 
07:00 uur en zonsondergang. 
Op zaterdag vervangt de aanne-
mer de vogelflappen tussen de 
wintrackmastlocaties boven de 

N11 en de spoorlijn. Houdt voor 
de laatste planning de web-

site www.randstad380kV-noor-
dring.nl in de gaten.

Skatebaan Benthuizen dankzij Nanne 
 
Het was al geen geheim meer, omdat Nanne Pijl(14) uit Benthuizen al in de Groe-
ne Hart Koerier van 15 juli verteld had dat zijn inspanningen voor de aanleg van 
een skatebaan in Benthuizen beloond zouden worden.  

Wethouder Schotanus opent de nieuwe skatebaanNanne bij het interview met Studio Alphen...

Op woensdag 5 augustus was 
het zover. Onder toeziend oog 
van familie en bekenden open-
de wethouder Gert Jan Schota-
nus de nieuwe skatebaan voor 
sporthal de Hil.
    
    

Moeite gedaan
Nanne  had brieven gestuurd 
naar de wethouder en con-
tact gezocht met de deskun-
digen van de gemeente. Zelfs 
het dorpsoverleg had zich er-
mee bemoeid. De gebiedsad-

viseur en de projectleider had-
den vaart achter het plan gezet, 
zodat Nanne, zijn broer Kos en 
anderen nog deze zomervakan-
tie gebruik kunnen maken van 
de skatebaan.

Nog niet 100% vaste plek
De baan is op betonnen platen 
aangelegd, omdat het nog niet 
duidelijk is hoe de uitbreiding 
van de Hil gaat worden, maar 
dat deert de jongens niet. Zij 
zijn blij met deze nieuwe baan 
en laten gelijk ook zien dat zij 
de afgelopen dagen al geoefend 
hebben. Met hun skateboards 
racen zij de hellingen op en af.

Hoezo verlegen?
Als een BB-er (een bekende 

Bent-huizenaar) staat Nanne, 
ter gelegenheid van deze ope-
ning, de pers te woord. Hij po-
seert voor de camera en voor de 
fotografen, maar daarna wordt 
er snel een rondje op de nieuwe 
baan gemaakt. 

Voor Nanne, zijn vrienden en 
andere kinderen in Benthuizen 
is de nieuwe baan een aanwinst 
en een mooie plek om deze va-
kantiemaand nog gebruik van te 
maken.    
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Vera Veldman
Na een rondje hardlopen in onze prachtige 
Koudekerkse polder, kwam ik er bij thuiskomst 
achter dat ik mijzelf had buitengesloten! Precies 
op dat moment word ik gebeld door Christa, of 
ik het leuk vind om het estafettestokje van de 
Rijnwoude Koerier over te nemen: Ja natuurlijk!
Mijn naam is Vera Veldman, in 1982 geboren in 
Leiden, als kind een aantal keren verhuisd van 
Oegstgeest naar Zevenhoven naar Hazerswoude 
Rijndijk. In 1999 kreeg ik verkering met Maarten, 
hij woonde destijds al in Koudekerk. Toen we 
besloten om te gaan samenwonen was er geen 
andere optie dan in Koudekerk te gaan wonen, 
want naar de andere kant van het water, nee 
dat kon volgens mijn man echt niet! Inmiddels 
wonen we alweer 13 jaar in Koudekerk met onze 
3 kinderen. Sytse van 10, Arne van 6 en Yfke 
van 5 jaar. Ik vond Koudekerk meteen een fijn dorp, en ik realiseer mij nu ik dit stuk schrijf, dat ik nog 
nooit ergens zo lang gewoond heb als hier. Toen wij onze oudste zoon lieten dopen ben ik gevraagd 
om het team van de kindernevendienst te versterken en dat doe ik nog steeds met veel plezier. 
Ik heb jaren gewerkt als tandartsassistente, maar daarnaast altijd met mijn eigen bedrijf Veras Art 
in ontwikkeling geweest. Een van mijn leukste opdrachten is toevallig ook in eigen dorp, namelijk 
de muurschildering in Onderdak. Sinds 2 jaar maak ik ook gedenkstenen. Misschien zijn mijn demo 
modellen in het raamkozijn al opgevallen. Omdat de gedenksteen een mooie aanvulling is op de kunst 
die ik maak heb ik vlak voor corona mijn baan bij de tandarts opgezegd. Toen kwam corona en werd 
daarbij meteen mijn creativiteit op een andere manier op de proef gesteld, want naast Veras Art kwam 
thuisonderwijs voor mijn 3 kinderen erbij. Voor de toekomst heb ik samen met een goede vriendin 
(de tandarts waarvoor ik gewerkt heb) het plan opgevat om onze krachten te gaan bundelen en wel 
door met elkaar een aantal schilderijen te maken voor een expositie. Hoe leuk is dat, geen vullingen 
meer maar kunst op doek! Zien wat ik maak check veras-art.nl 
Wat de plannen ook mogen brengen in gekke en veranderlijke tijden als dit, ik hoop nog lang met ons 
gezin zo fijn en gezond in Koudekerk te kunnen blijven wonen. Oh ja… want zelfs als je je eigen huis 
even niet inkomt staat er altijd iemand voor je klaar. 
Ik geef het estafette stokje door aan Bart Reijneveld.

#Slimmerchillencampagne 
stimuleert  zomerse 
coronaveilige activiteiten
Premier Rutte en minister De Jonge onderstreepten don-
derdag 6 augustus dat het niet goed gaat met de coronabe-
smettingen in Nederland. Zij deden een dringende oproep 
aan jongeren, omdat er veel zorgen zijn over hoe zij om-
gaan met de maatregelen. 

De campagne #slimmerchillen, 
georganiseerd door acht veilig-
heidsregio’s, stimuleert jonge-
ren om door middel van film-
pjes, posters, stellingen (en deze 
te delen op social media) alter-
natieven te bedenken hoe om te 
gaan in het dagelijks leven met 
de 1,5 meter samenleving. 

Onze gezamenlijke campagne 
#slimmerchillen kreeg de afge-
lopen periode meer aandacht in 
de landelijke media. Deze aan-
dacht zorgt voor een extra sti-
mulans om filmpjes, stellingen 
en andere activiteiten die vanuit 
de campagne worden georga-
niseerd te delen en zo jongeren 
bewust te laten worden van hun 
handelingsperspectief. Hoog-
leraar Bas van de Putten (UvA) 
noemt in dit verband onze cam-
pagne als voorbeeld: “Je moet 
jongeren alternatieven bieden. 
Het moet mogelijk zijn plezier 
te maken met elkaar op 1,5 me-
ter afstand.”

Nieuwe uitdagingen
Tot september gaat de campag-
ne in ieder geval door. De ko-
mende periode ligt de focus nog 
steeds op de doelgroep jongeren 
en studenten. Via social media-
kanalen worden jongeren uitge-
daagd met de volgende acties.

Briljant idee? Stuur in!
Met deze actie roepen we jon-
geren op om hun briljante idee 
over hoe je op 1,5 meter afstand 
tocht iets leuks kunt onderne-
men met vrienden. #slimmer-
chillen kan helpen om het plan 
te realiseren. Bijvoorbeeld door 
het idee te ondersteunen met 
promotie, of te koppelen aan 
de juiste contacten of misschien 
wel door de benodigdheden 
voor het plan te fixen. Jongeren 
kunnen hun plannen via de mail 
sturen naar info@slimmerchil-
len.nl met een korte omschrij-
ving van wat het idee is. Is het 
plan het grappigste, meest cre-
atieve idee? Dan doet het cam-
pagneteam zijn best om daar 
een groot succes van te maken.

Creatieve oplossingen 
gevraagd
Ook creatieve oplossingen over 
hoe je veilig met je vrienden 
kunt chillen, op 1,5 meter af-
stand, kunnen nog steeds wor-
den ingestuurd. De oplossingen, 
suggesties en ideeën worden ge-
deeld op social media via #slim-

merchillen of op https://www.
slimmerchillen.nlgeplaatst.

Zomerstellingen
De volgende activiteit vanuit de 
#slimmerchillen campagne is 
aan de hand van stellingen jon-
geren en studenten te vragen 
om hun mening te geven over 
hoe het verder moet. Want we 
zijn voorlopig nog niet van het 
coronavirus af en een vaccin laat 
vermoedelijk nog een tijdje op 
zich wachten. Maar oplossingen 
die bedacht worden zijn niet al-
tijd zwart-wit. Jongeren kunnen 
meedoen door te reageren op 
de #slimmerchillen-zomerstel-
lingen. Elke dag wordt een stel-
ling geplaatst op https://www.
slimmerchillen.nl en via #slim-
merchillen verspreid. Jongeren 
kunnen hun stem uitbrengen en 
maken zo kans op een cadeau-
bon, want wekelijks verloten we 
er drie onder alle inzenders.  

Rap-challenge
Ook de Rap-challenge is nog 
in volle gang. Tot half augustus 
kunnen jongeren hun eigen cre-
atieve, flowende, grappige zo-
merrap nog insturen! Wie weet 
gaat hij straks als ‘zomerhit’ heel 
het land door! De winnaar ver-
dient een cadeaubon van 50 
euro. Ter inspiratie zijn al ver-
schillende inzendingen te be-
luisteren op de website.

Slimmerchillen-poster
En dan is er nog de #slimmer-
chillen-posterwedstrijd. Jonge-
ren kunnen hun komische of 
misschien juist wel heel serieu-
ze artistieke foto met als onder-
werp ‘Ik en 1,5 meter’ insturen. 
Uit de inzendingen wordt een 
#slimmerchillen campagnepos-
ter, bestemd voor abri’s en re-
clameborden ontwikkeld. Alle 
posters worden bovendien ge-
bundeld en aan het eind van de 
zomer aangeboden aan premier 
Rutte.

Meer weten?
Meer weten? Alle informatie is 
te vinden op https://slimmer-
chillen.nl

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ 
is een gezamenlijke campagne van de 
veiligheidsregio’s Hollands Midden, 
Kennemerland, Groningen, Fryslân, 

Noord- en Oost-Gelderland, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden 

en Zuid-Holland Zuid.

In de laatste week van augustus is  er een jaarlijks terugkomend evenement van het 
JJB, onze viswedstrijd! Op een "oude" locatie; het water achter het voormalig ge-
meentehuis/sport2bfit/de herbergier. 

LET OP!  Aanmelden verplicht! Dit kan via de website  www.jjb-hazerswoude.nl/viswedstrijd/
Datum: woensdag 26 augustus  Tijd: 19.00 tot 19.45 uur Deelname is gratis!
Leeftijd: tot 12/13 jaar (basisschoolleeftijd)

Vissen met de JJB
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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 16 augustus   09.30 uur Ds J. den Dikken, 

Nunspeet; 18.00 uur Prop. E.C. de Waard, Driezum 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 16 augustus 10.00 uur Mw Ds D. Sikkema, 

Zoetermeer. 
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 16 augustus   09.30 uur Leesdienst  en    19.00 

uur Ds A. Verschuure Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 16 augustus 09.00 uur Woord- en 

gebedsviering. Voorg. Past. S. Zuidersma. 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 16 augustus 09.30 uur Ds K.A. de 

Waard, Doorwerth. De dienst is online te volgen 
via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 16 augustus 09.30 uur Ds J. Smit, 
Katwijk aan Zee, 18.30 uur Ds W.G. van den Top, 
Ede. 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  PRO-
TESTANTSE GEMEENTE

Sinds enige tijd 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 
16 augustus is de dienst, met 
viering van de Maaltijd van de 
Heer, in de Ontmoetingskerk, 
aanvang 10.00 uur met domi-
nee Willem Biesheuvel.    

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 12 augustus is do-
minee Willem Biesheuvel in 
de Brugkerk aanwezig en op 
woensdag 19 augustus pastor 
Laurien Hoogerwerf in de Ont-
moetingskerk.

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 & Praatje, 

hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl  Telefoonnum-
mer 071-3414210 

LIVESTREAMVERBINDING 
IN DE MAAND 

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 

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 geluk-
kig neemt Annie van Dijk al-
tijd de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer, dus 
even geduld en de telefoon 
een aantal keren laten over-
gaan om contact te maken. 

MARIA TEN HEMEL-
OPNEMING 

Maria ten Hemelopneming 
werd vroeger als zondag ge-
vierd. Een extra zondag mid-
den in de zomer. Dit jaar valt 
15 augustus op zaterdag. An-
ders dan we in de parochie ge-
wend zijn, zal er die ochtend 
in de Bonifaciuskerk geen 
feestelijke eucharistieviering 
zijn. Om 19.00 uur is er in de 
Bonifaciuskerk een viering van 
woord en gebed waarin aan-
dacht is voor dit Mariafeest.    
Voor aanmelden; zie site 
www.heiligethomas.nl

met een kleine groep zodat 
we de coronaregels in acht 
kunnen nemen. Vanwege de 
warmte vervalt de activiteit 
op dinsdag 11 augustus. Dins-
dag 25 augustus om 12.00 uur 
bent u weer welkom. 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 16 augustus is de kerk 
open van 10.30 – 1130 uur 
en kunt u binnenlopen, een 
kaarsje aansteken even rus-
tig zitten, misschien bidden 
en luisteren naar orgelspel of 
mooie muziek. Nico Wesse-
lingh zal het orgel bespelen. 

Op 23 augustus is er een 
Woord en gebedsviering om 
10.30 uur. De voorganger is 
pastor L.The Nuygen. Muzi-
kale begeleiding m.m.v. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh en Dhr. M. Vijverberg. 
Voor deze viering moet u zich 
van tevoren aanmelden, dit 
kan tot vrijdag 21 augustus 
12.00 uur: Als u zich aanmeldt 
dan zullen we uw telefoon-
nummer of emailadres nog 
enige weken bewaren voor 
het geval er ergens een be-
smetting mocht zijn. Als u ziek 
wordt of corona verschijnse-
len heeft, en u bent in de kerk 
geweest, wilt u dit dan aub 
ook aan de parochie melden!
Ook al zijn we één parochie, in 
iedere kern gaan de parochi-
anen van de eigen kern voor. 
Nu er weer vieringen zijn wilt 
u misschien ook weer inten-
ties doorgeven. Dat kan bij het 
secretariaat van onze kern. 
Aanmelden voor de vierin-
gen parochiekern H.H. Micha-
el en Bernardus: Email adres: 

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).

“Klussendiensten 
Actief Rijnwoude weer 
voorzichtig begonnen”
Heeft u een klusje te doen in of rondom het huis? En 
lukt het u zelf niet dit op te pakken? Dan kunt u weer 
contact opnemen met Actief Rijnwoude.

de RIVM maar een groot aantal 
klussen pakken we inmiddels 
weer op. Vooral de klussen bui-
tenshuis.

En ook als u hulp nodig hebt 
bij het onderhoud van uw tuin 
(vuil tussen planten/tegels weg-
halen) kunt u weer een beroep 
doen op ons. Wij gaan dan pro-
beren weer de klussendienst jr. 
hiervoor in te schakelen.

U kunt u klus opgeven 
door contact te zoeken 
met het coördinatie team 

van Actief Rijnwoude: 

06-82093412

Natuurlijk blijven wij reke- ning houden met de eisen van 
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Muffins           per stuk        

Bitterkoekjes 150 gram  

                                                            

1,25
                                                            

2,50
De aanbiedingen gelden van 13 t/m 19 augustus

Bij PeuterStart Oranjestijn doen we ontzettend veel leuke dingen 

en leert jouw peuter nieuwe vaardigheden en talenten. Het 

contact met andere kinderen en medewerkers op de groep zorgt 

ervoor dat hij of zij voor het eerst in contact komt met wat hij of 

zij later op school tegen gaat komen. 

Er is nog plaats en de medewerkers Fleur en Harmine 

verwelkomen maar wat graag nieuwe peuters!

Kom je kennis met ons maken? Jij en je peuter zijn van harte welkom!

Waar?
PeuterStart Oranjestijn
Christinastraat 38 in Benthuizen

Wanneer?
Woensdag 19 en 26 augustus van 9.00 tot 12.00 uur

Wat?
Open ochtend waar jij en je peuter kennismaken met de 
medewerkers en de groep

Zijn jullie erbij?
Je peuter kan lekker spelen en voor jou staat koffi  e en thee klaar.

Aanmelden kan via: 
Oranjestijn@peuterstart.nl

Open ochtend: 
kom gezellig langs!

www.peuterstart.nl 
0172 - 74 58 50

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Uitnodiging 
algemene ledenvergadering 
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij 
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten 
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist. 
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid 
advies uit te brengen over deze besluiten.  

De ledenvergadering vindt plaats op 8 september 2020 om 14.00 uur. 

Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid? 
Meld u zich dan uiterlijk 27 augustus aan bij mevrouw J. Kerkvliet, 
telefoonnummer 0172-583125. 
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw 
naam en adres. 
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen tijdens 
de ledenvergadering, vanaf 28 augustus 2020 op de website van 
Habeko wonen bij ‘Vereniging’.
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Taalprobleempjes
Vreemde woorden hebben de gewoonte weinig of geen gevoels-
waarde mee te torsen. Ik heb het vermoeden dat de overheid het 
woord ‘lockdown’ heeft geïntroduceerd om de beladen term ‘af-
grendeling’ geen kans te geven. Maar helaas, vreemde woorden 
kunnen na verloop van tijd ook een luchtje krijgen. Obesitas klonk 
ooit wat minder zwaar dan overgewicht, maar daar is weinig meer 
van te merken.
Het valt me op dat journalisten steeds meer woorden of 
woord-groepen gebruiken waarvan je denkt: hè? Vrij vaak kom 
ik het woord ‘disclaimer’ tegen... men vermijdt aansprakelijk-
heid! Het is toch niet zo moeilijk dat woord te vervangen door een 
Ne-derlandse term. Het is misschien wel waar dat vreemde woor-
den in het Nederlands soms een omslachtige definitie vereisen, er 
zit echter ook vaak een vleugje aanstellerij bij. Deze week kwam 
ik in een gewone krant de volgende woorden tegen: heat tracing, 
roadtrip, bodysuit, trace en tracking (je online-aankoop volgen). Ik 
ben bang dat die Engelse ziekte epidemisch wordt.
Maar niet zelden vragen ook Nederlandse woorden om nadere 
aandacht. De termen die uit de koker van de pandemie komen, lei-
den vaak tot onbegrip. Zo kwam ik in corona-verband het woord 
parameter tegen, een term uit de exacte wetenschappen. Een pa-
rameter is bijv. het aantal ic-opnames, dat kan een indicatie ople-
ve-ren inzake de omvang van het virus. Ik had er geen idee van. 
Ook leidde het virus volgens de anderhalve-meter-weigeraars tot 
een sociale bubbel(?): beperkte sociale contacten. En wat denkt u 
van een casusdefinitie: een korte omschrijving van de aspecten van 
in dit geval ‘het’ virus.
Niet alleen het virus is verantwoordelijk voor gefronste wenk-
brauwen. Ik weet wat omkatten betekent: het is een illegale ac-
tiviteit waarbij een (gestolen?) auto een andere identiteit wordt 
toege-kend. Deze week las ik dat grote beleggers hun staatslenin-
genportefeuille omkatten naar goudaandelen. Het zal wel een vak-
term zijn. En over goud gesproken... bepaalde lieden raadden ons 
aan ‘fysieke’ goudstaven te kopen; het zal wel.
Woorden kunnen ook nog eens van betekenis veranderen. Vroeger 
gebruikte je ‘gelijk’ in een zin als: ik kwam gelijk met hem aan in 
A. Nu is ‘gelijk’ ongeveer synoniem met ‘direct’. Er was ooit een 
verschil tussen geregeld (telkens weer) en regelmatig (met gelijke 
tussenruimtes van tijd of afstand); ik heb het idee dat niemand dat 
verschil in betekenis nog kent. 
Heel moeilijk is het gebruik van oude naamvalsvormen. ‘Te allen 
tijde’ (op elk moment) wordt zelden juist gespeld. En wat je met 
die ‘n’ moet in ‘te uwen kantore’ en ‘ten kantore van’ is ook nog 
niet zo gemakkelijk te verklaren. Laten we dan maar zwijgen over 
het verschil tussen bereid, geneigd en genegen.
Het is altijd vermakelijk als mensen in alle ernst woorden ge-
brui-ken die op het eerste gezicht heel acceptabel klinken, maar 
in wezen tot de categorie onzin behoren. Laatst hoorde ik iemand 
nogal enthousiast over snijbietjes spreken. Toen ik hem vroeg of hij 
ook spinazie en postelein in het meervoud gebruikte, keek hij me 
heel verbaasd aan.
Hoe een vrouw bij de groenteboer ertoe kwam te vragen in welke 
loofbossen bosbietjes groeien... geen idee!

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

* 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 13 aug  Kalfslever met spek en ui € 15,50
Vr. dag 14 aug  Macaronischotel met een gebakken eitje € 11,25
Za. dag 15 aug  Amerikaanse cheeseburger met augurk, tomaat
  hamburgersaus en friet € 13,50
Zo. dag 16 aug  Voor: Tomatensoep
  Hoofd: Varkenshaas gegratineerd met camembert, 
  geserveerd met warme groenten en aardappelwedges € 21,50
Di. dag 18 aug  Ital. salade met salami, olijven en zongedr. tomaat € 11,00
Wo.dag 19 aug  Pastaschotel met zalmfilet in een pesto/roomsaus € 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!

TE KOOP 
Gratis afhalen in Hazerswoude-Rijnddijk. 
EETKAMERTAFEL i.z.g.st. Lengte 160 cm, 
breedte 90 cm, hoogte 75 cm. Tel. 071-
3413185

Gazelle DAMESFIETS 100 euro; tweeper-
soonsbed 160x200 cm. zwart, 100 euro. 
Tel. 06-52851602

DIVERSEN
Te huur aangeb.: Zelfstandige WOON-
RUIMTE (voor 1 pers.) Voor de periode 01-
09-2020 t/m 28-02-2021. Voor meer info 
tel. 0613467999

Rekenfoutje of onnadenkendheid?
Op de foto het kruispunt van de Pieter de Hooghstraat met de 
Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.

Nét opnieuw ingericht deze kruising en wat valt nu meteen op? Juist als twee 
auto's elkaar willen passeren (niet inhalen...!) dan kan dat niet. Op zich een niet 

ongebruikelijke situatie op smalle polderwegen, maar waar voorheen een "normale' 
kruising lag is nu de weg ineens een meter versmald. En dat scheelt echt een heel stuk!
 
Dat is dan wel weer even wennen. Je wilt gewoon de straat inrijden en dan plotseling 
moet je bij tegemoet komend verkeer de stoep op..

Dat ben je natuurlijk 
niet gewend, want 
het ging altijd prima 
en dus is het paniek. 
Bovendien zie je door 
het vele zand wat er 
nog op de straat ligt, 
het stoeprandje niet, 
dus boem!! Niet goed 
voor je banden en vel-
gen natuurlijk.

Maar wat te denken 
van de fietser die daar 
dan net rijdt of de 
wandelaar (ook moe-
der met kinderwagen) 
die de stoep gebruikt?

Is daar nou slecht over 
nagedacht of is er een 
rekenfoutje gemaakt? 
In ieder geval reden 
om nog eens goed na 
te denken voordat de 
wegenbouwers zijn 
vertrokken!
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Wat is er te doen in de  
vijfde week Zomerpret?
Ben je ook zo aan het genieten van de vakantie? Het was afgelopen week wel heel erg 
warm! Maar ondanks de hitte hebben we ook voor week 5 een gaaf programma klaar 
staan. Schrijf je in en doe weer mee!  

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 5 van de zo-
mervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 18 jaar.  Hou er rekening 
mee dat voor de vijfde week de inschrijving zondag 16 augustus stopt. Wat is er te doen van maandag 17 
augustus t/m vrijdag 21 augustus?

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020
10:00 - 11:00 uur | Hockeyen | Hofstedepark Koudekerk | 8 -12 jaar 
Hockey is zeer populair op dit moment in Nederland. Tijdens deze acti-
viteit beginnen we met wat oefeningen en sluiten we de activiteit af met 
een mini-toernooi!

18:00 - 21:30 uur | Sokkenvoetbal | Voetbalkooi Hazerswoude | 12 -18 
jaar Een bekende gouwe-ouwe van afgelopen jaren! Een lekker partijtje voetbal op je sokken. Kom in je 
meest gekke outfit en op je meest bijzondere sokken. Meld je aan!

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2020
10:00 – 11:00 uur | Slacklinen | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 8 tot 12 jaar
Eén van de nieuwere trendsporten is slackline. Op een dun elastisch koord probeer je te balanceren en 
misschien loop jij wel van de ene boom naar de andere bomen. We combineren dit met leuke balansoefe-
ningen en andere spelletjes. Wie komt balanceren over de slackline om daarna bij het circus te solliciteren? 

14:00 - 17:00 uur | voetbaltoernooi | Voetbalvereniging Koudekerk | 5 tot 10 jaar
14:00 - 17:00 uur | voetbaltoernooi | Voetbalvereniging Koudekerk | 11 tot 14 jaar
Doe mee met deze voetbalclinic en je wordt misschien een van de meest bekende voetballers van Neder-
land!

17:30 - 18:30 uur | Gymmen | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 6 tot 9 jaar
18:30 - 19:30 uur | Gymmen | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 10 tot 18 jaa
Gymnastiek bestaat uit veel onderdelen en elementen. Elke week staat een ander thema centraal, zo kun je 
de ene week salto’s leren, de andere week free runnen of bijvoorbeeld acrogymmen, daar leer je kunstjes 
met elkaar doen, zoals torens bouwen, en nog andere leuke gymactiviteiten. Kijk goed in het schema en 
we zien jullie graag deze zomer.

19:00 – 20:00 uur | Boksclinic | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 6 tot 18 jaar
Allround Boxing uit Alphen aan den Rijn gaat jou technieken leren om een echte bokskampioen te kun-
nen worden. 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 2020
10:00 - 11:00 uur | Slagbal | Hofstedepark Koudekerk | 8 tot 12 jaar
Slagbal is een leuk, maar vaak ook moeilijk spel. In eerste instantie nemen we de regels goed door en spe-
len we een aantal oefenrondes. Daarna spelen we slagbal met alles erop en eraan. Kies jij de knuppel of het 
slagplankje? Kun jij iemand uittikken of de bal uit de lucht vangen?

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 wedstrijdjes tegen elkaar. 
Iedereen speelt 1 game tegen elkaar en krijgt (afhankelijk van de leeftijd) een X aantal punten voor.

17:00 – 18:00 uur | Taekwondo | Potgieterlaan 10-G | 6 tot 18 jaar
Koem jullie weer naar de Tombe? De lessen zullen bestaan uit trap-, stoot- en zelfverdedigings technieken.

18:15 – 19:30 uur | Voetbal-clinic | Sweelincklaan 1 | 8 tot 13 jaar
SV Bernardus in Hazerswoude-Rijndijk is een begrip in onze dorpskern. Samen met de professionals ga je 
een leuke clinic doen!

18:30 - 20:30 uur | Muziek maken | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 8 tot 18 jaar
Kunst na Arbeid (KNA) uit Koudekerk aan den Rijn gaat jullie leren muziek te maken. Hoe? Dat is nog een 
verrassing, maar leuk is het zeker!! Meld je aan! 

20:30 - 21:30 uur | Lasergamen| Westvaartpark Hazerswoude-Rijndijk | 8 tot 12 jaar
21:40 - 22:40 uur | Lasergamen| Westvaartpark Hazerswoude-Rijndijk | 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 20 AUGUSTUS 2020
10:00 - 11:00 uur | Volleyballen | voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk 
| 8 tot 12 jaar
Ooit al eens gevolleybald? Doe mee met de clinic van Sport Spectrum.

VRIJDAG 21 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 worden.

“Klussendiensten 
Actief Rijnwoude weer 
voorzichtig begonnen”
Heeft u een klusje te doen in of rondom het huis? En 
lukt het u zelf niet dit op te pakken? Dan kunt u weer 
contact opnemen met Actief Rijnwoude.

Natuurlijk blijven wij rekening houden met de eisen van de RIVM 
maar een groot aantal klussen pakken we inmiddels weer op. Voor-
al de klussen buitenshuis.

En ook als u hulp nodig hebt bij het onderhoud van uw tuin (vuil 
tussen planten/tegels weghalen) kunt u weer een beroep doen op 
ons. Wij gaan dan proberen weer de klussendienst jr. hiervoor in 
te schakelen.

U kunt u klus opgeven door contact te zoeken met het 
coördinatie team van Actief Rijnwoude: 06-82093412

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

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

We bieden een leuke middag en avond aan in onze eigen achtertuin 
op de schitterende locatie van Jeu de Boer. 
Het programma ziet er als volgt uit:
- Roofvogeldemonstratie
- Quiz van Peter Remerij over terug gaan naar je basisschooltijd
- Muziek van BaRoSa met allemaal gouwe ouwe hits
- 3 gangen diner van slagerij Reas en Appelkaatje

Voor de rest is het nog handig om te weten 
☛ dat iedereen op eigen gelegenheid naar Jeu de Boer moet komen
☛ dat het om 14.00 uur begint 
☛ dat het € 35,- kost voor leden en € 40,-  voor niet leden van 
 Actief Rijnwoude. 

U kunt zich inschrijven voor deze dag op dinsdag 1 september  
van 11.00 uur tot 12.00 uur en op woensdag 2 september van 
16.00 uur tot 17.00 uur in café de Egelantier

Lukt het op deze dagen niet om langs te komen dan kunt u contact 
opnemen met  Linda Timmermans, linda@actief-rijnwoude.nl of 
05-45094267
(Uiteraard gaat de seniorenreis alleen door wanneer de richtlijnen van de RIVM dit toelaat)
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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
Exploitatieovereenkomst Laag Boskoop 20, 
Boskoop
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
maken bekend dat met de eigenaar van het perceel Laag 
Boskoop 20 in Boskoop, kadastraal bekend Boskoop, 
sectie A, nummer 5746, een overeenkomst is gesloten als 
bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening 
voor het bouwen van twee (compensatie)woningen op dit 
perceel. 

Procedure
Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst 
ligt van 13 augustus tot en 23 september 2020 ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Alphen aan 
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op met telefoonnummer 14 0172. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Roy Prins van het team 
Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Bekendmaking Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: het 

verlenen van een ontheffing van het verbod op het veroor-
zaken van geluidshinder aan RTEi Netherlands B.V. in 
verband met helikoptervluchten voor werkzaamheden aan 
de elektriciteitsleiding van Bleiswijk naar Vijfhuizen in de 
periode van 17 augustus 2020 tot en met 22 augustus 
2020 tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het 
besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak 
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbec-
kelaan 5 in Gouda (telefoon 088 54 50 000). Dit besluit is 
geregistreerd onder kenmerk 2020183898.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit d.d. 23 juli 2020 een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gestuurd naar het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Alphen aan den Rijn (Postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van 
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten 
verbonden. Het indienen van een bezwaarschrift betekent 
niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag sector 

WEEK 33 
12 augustus 2020

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 18 augustus 2020 staat het volgende openbare 
onderwerp op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen een verleende vergunning voor 
het plaatsen van een privacyscherm en een hekwerk 
rondom plat dak op de eerste verdieping op de 
Hoogewaard 50a te Koudekerk aan den Rijn (V2020/367).

De hoorzitting verloopt telefonisch via een conference 
call. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de Commissie bezwaarschriften, via tele-
foonnummer 0172 – 46 59 83.

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

Alphens Got Talent! 
Heb jij je al aangemeld voor Alphens Got Talent? 
Samen met Stichting Vakantiespel is de kinderraad op 
zoek naar dé talenten van gemeente Alphen aan den 
Rijn. Ben jij tussen de 5 en 13 jaar en kun jij goed 
dansen, zingen, goochelen of jongleren? Kan jouw 
hond een knap kunstje? Bespeel je een instrument of 
heb je een ander talent? Meld je dan aan door jouw 
filmpje in te sturen via www.alphensgottalent.nl.

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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Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, 
geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffier-
recht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Melding op grond van artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten: 
-  Haselkamp & Rodenburg vof, Warmoeskade 1 A in 

Boskoop: gestopt met kwekerijwerkzaamheden, 
alleen nog hoveniersbedrijf 

-  Lesta Hekwerk B.V., Duitslandlaan 1 in Hazers-
woude-Dorp: het oprichten van een bedrijf in het 
leveren en monteren van hekwerken

-  Noël Kitchen Bar, Raadhuisstraat 106 in Alphen 
aan den Rijn: het melden van een restaurant

-  Bakkerij Visser B.V., Tankval 26 in Alphen aan den 
Rijn: het opslaan van drie pakketten kooldioxide 
aan de achterkant van het pand

-  Aannemersbedrijf Peter van der Vlist B.V., Hoorn 
406 in Alphen aan den Rijn: het realiseren van een 
betoncentrale en zand- en grindhandel 

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

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:
-  S. Raji, Stadhoudersplein 37, Alphen aan den Rijn
-  S.K. Vellore Ethirajulu, Stadhoudersplein 37, 

Alphen aan den Rijn
-  D. Garliński, Mendelweg 61, Boskoop
-  M.E. Szafraniak, Paradijslaan 24 Alphen aan den 

Rijn
-  E. Jabłoński, Rijneveld 103, Boskoop
-  D.Z. Pacyniak, Rijneveld 103, Boskoop
-  N.J. Kohls, Euromarkt 77, Alphen aan den Rijn
-  D.S. Radtke, Eksterstraat 2, Alphen aan den Rijn
-  P.E. Groeneweg, Saffierstraat 160, Alphen aan den 

Rijn
-  M. Kozińska, Hoogewaard 129, Koudekerk 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 telefoonnummer 14 0172. U kunt schriftelijk 
een zienswijze indienen. Als de gemeente na twee 
weken geen reactie heeft ontvangen en er geen 
woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde 
personen op in de BRP als vertrokken met onbe-
kende 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
30 juli tot en met 5 augustus 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
-  Dorpsstraat 90  

plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak 
(V2020/675) 

-  Dorpsstraat 29B  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/682) 

Alphen aan den Rijn
-  Maatschapslaan 1  

aanbrengen staalconstructie op twee bestaande 
luchtplaatsen t.h.v. de Maximabrug (V2020/662) 

-  Karmelietenlaan 8 en 10  
verwijderen houten panelen van woning 
(V2020/663) 

-  Prins Hendrikstraat (sectie B, perceel 8932)  
vervangen damwand en oplassen verhoogde 
deksloof op bestaande stalen damwand 
(V2020/664) 

-  Paltrokmolen 71  
plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/668) 

-  Waalstraat 10  
slopen muur tussen keuken en woonkamer 
(V2020/669) 

-  Van Nesstraat 17A  
afwijken bestemmingplan voor kamerverhuur 
(V2020/670) 

-  Pallasstraat 8  
aanbrengen zonnepanelen op voorgeveldakvlak, 
aanpassen entree en vergroten garage 
(V2020/671) 

-  Egyptepad 2  
realiseren aanbouw aan rechterzijgevel woning 
(V2020/672) 

-  Hoorn 100  
plaatsen elektrische poort voor de woning 
(V2020/673) 

-  Steekterweg 83  
bouwen bedrijfsloods (V2020/674) 

-  Prins Hendrikstraat 107  
splitsen woning (V2020/678) 

-  Cantharel/Dijkslootpad perceel 5992  
vervangen bestaande brug (V2020/679) 

-  Ridderbuurt 20  
vervangen tuinhuis en kas (V2020/680) 

-  Toussaintstraat 58  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/684) 

Boskoop
-  Jac. P. Thijssestraat 26  

vergroten dijkwoning (V2020/666) 
-  Wijkdijk 56  

bouwen gastenverblijf voor realiseren B&B 
(V2020/677) 

-  Valkenburgerlaan 3  
transformeren kantoorpand naar zes 
appartementen (V2020/683) 

Hazerswoude-Dorp
-  Westeinde 27B  

afwijken bestemmingsplan voor gebruik 
bedrijfswoning als plattelandswoning 
(V2020/665) 

-  Bentweg (sectie E, perceel 2390)  
tijdelijk plaatsen woonunit (V2020/667) 

-  Loeteweg 6B  
vervangen toegangsbrug (V2020/681) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2  

tijdelijk plaatsen houten foodchalet (V2020/661) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Park te Horn 9  

realiseren veranda zuidgevel (V2020/676) 
-  De Deel 70 tot en met 88  

vervangen daken (V2020/685) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Paltrokmolen 71 (30-07-2020)  

plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/668) 

-  Karmelietenlaan 8 en 10 (31-07-2020)  
verwijderen houten panelen van woning 
(V2020/663) 

-  Van Genderenstraat 8 (03-08-2020)  
vervangen en verhogen dak en plaatsen van 
dakkapel (V2020/496) 

-  Eikenlaan 255 (03-08-2020)  
bouwen verenigingsgebouw (V2020/384) 

-  Wilhelminalaan 24A (03-08-2020)  
verbouwen en uitbreiden woning (V2020/634) 

-  Prins Hendrikstraat 81 (04-08-2020)  
opnieuw opsplitsen woningen door middel van 

dichtzetten trap (V2020/628) 
-  Hooftstraat 31 (05-08-2020)  

plaatsen erfafscheiding 
(V2020/540) 

-  Ridderbuurt 20 (05-08-2020)  
vervangen tuinhuis en kas 
(V2020/680) 

Benthuizen
-  Verbreepark 23 (04-08-2020)  

aanpassen gevel en realiseren twee 
kantoren (V2020/611) 

Boskoop
-  ter hoogte van Rijneveld 65 (sectie K, 

perceel 736) (04-08-2020)  
constructieve wijziging op eerder 
verleende omgevingsvergunning 
V2018/733 (V2020/581) 

-  Parklaan 8 (03-08-2020)  
uitvoeren onderhoudswerkzaamheden 
monument (V2020/447) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Groenestein 12D (31-07-2020)  

bouwen opstallen bij dierencrematorium 
(V2020/608) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Kerklaan 25 (31-07-2020)  

plaatsen dakopbouw (V2020/588) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Ondernemingsweg 1  

veranderen/vergroten bestaand 
brandcompartiment (V2020/512) 

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

Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 28  

herbouwen schuur voor agrarisch gebruik 
(V2020/559) 

-  Middelweg 2  
afwijken bestemmingsplan voor verandering 
inrichting/activiteiten (V2020/520) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Lauraplein 2  

Kerkelijke ceremonie en viering van een bruiloft 
op 14 augustus 2020 (E2020/170)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  De Werf, aan de Eikenlaan (30-07-2020)  

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

Hazerswoude-Dorp
-  Sportparklaan 17 (27-07-2020)  

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

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

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende 
borden:
Alphen aan den Rijn
- Anna van Burenlaan 59 

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. 
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Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

Culturele Zondag bij Parkvilla:  
Laten we de zomer kussen! 
Op zondag 23 augustus wordt de zomer van 2020 bij Parkvilla - in Alphen aan den Rijn - 
gevierd met een verrassend en poëtisch totaalprogramma!

o.a. muziek van Johnny Bruce Muller (gitaar en cajon), poëzie van onder meer Jaap Montagne, Or-
trud Brandes en Hans Krüse, dansperformance Zomerzotheid van de Zomerdansers van de Parkvilla 
Dansstudio (choreografie Marjolein van der Naald), een kort interview met Eva IJsveld over de Heer-
lijkheid van Alfen.  

Bezoekers kunnen zich met dit programma laten verrassen door allerlei korte optredens.
De foyer is vanaf 16.00 uur geopend; het programma in het theater begint ca 16.30 uur en duurt tot 
ongeveer 18.00 uur. In verband met de corona-richtlijnen zijn er maximaal 60 plaatsen beschikbaar. 
Kaarten te reserveren via www.parkvilla.nl
Locatie Parkvilla: Cornelis Geellaan 2, 2406 AA Alphen aan den Rijn (route via Raadhuisstraat) 

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 “Deltax Tours” (onderdeel 
van taxibedrijf van den Heuvel) 
uit Benthuizen.
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
 

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 van-
wege de Coronacrisis bijvoorbeeld of door gebrek aan financië-
le middelen? Dat is natuurlijk jammer, 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. 

Gewoon goed ingericht
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 woon-
plaats 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 welke locaties of activiteiten 
je deze vakantie gratis kunt bezoeken of gebruik van kunt ma-
ken. 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 Rijnwou-
de:  06-23328302 jos@actief-rijnwoude.nl 
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Achtergrond Frederik (Frits) Nieuwenhuijsen
Frederik (Frits) Nieuwenhuijsen (1905-1945) was een belangrijke verzetsstrijder; vanaf het eer-
ste uur van de bezetting heeft hij deelgenomen aan verschillende verzetsorganisaties. Vlak na 

Nu geopend: 
Fototentoonstelling Stad 
in puin, Rotterdam na het 
bombardement in beeld
In het Mariniersmuseum in Rotterdam is nu de zome-
rexpositie Stad in puin, Rotterdam na het bombarde-
ment in beeld te zien. Bijzondere hoogtepunten in de 
expositie zijn de niet eerder geëxposeerde foto's van de 
latere verzetsheld Frits Nieuwenhuijsen. 

Frits Nieuwenhuijsen kijkt over de stad na het bombardement

het bombardement op Rotterdam trok hij de stad in om daar 
ooggetuigenverslagen op te tekenen en om foto’s van de ver-
woestingen te maken. 

Twee weken na het bombardement verhuisde Nieuwenhuijsen 
met zijn gezin van Hillegersberg naar Amstelveen waar zijn ver-
zetsactiviteiten begonnen. Hij werd onder meer contactman en 
subdistributeur voor de Zaandamse bankier Walraven (Wally) 
van Hall.

Na jaren van onderduik werd Nieuwenhuijsen eind januari 
1945, samen met Walraven van Hall, op een verraden verzets-
vergadering gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Op 12 febru-
ari werden beiden mannen publiekelijk in Haarlem gefusilleerd. 
In 1946 werd hem postuum het Verzetskruis toegekend.

Vlak na het bombardement in mei 1940 maakte Nieuwenhuij-
sen opnames vanaf het dak van het Erasmusgebouw. In zijn foto-
album plakte hij de losse foto’s secuur in een collage aaneen tot 
een uitvouwbaar 180° panorama van de verwoeste binnenstad. 
Deze unieke foto, waarop het gebombardeerde gebied tussen de 
Coolsingel en de Nieuwe Maas gedetailleerd te zien is, werd niet 
eerder tentoongesteld. Samen met een prachtig portret van Frits 
Nieuwenhuijsen zelf op het dak van het Erasmusgebouw, is het 
panorama nu te zien in het Mariniersmuseum. De foto’s zijn, sa-
men met een aantal koffers met verzetsdocumenten, in bezit van 
zijn zoon Hans Nieuwenhuijsen (86). Hij steunde het museum 
van harte in het initiatief het werk van zijn vader in de tentoon-
stelling op te nemen.

Hij legde enkele dagen na het 
bombardement van 14 mei 
1940 de verwoestingen met zijn 
camera vast. In aansluiting op 
de expositie en speciaal voor 
gezinnen neemt museummari-
nier Majoor Maas hen mee op 
een interactieve wandeling in 
de omgeving van het museum. 
Tijdens de wandeling ontdek-
ken ze wat er vooraf ging aan 
het bombardement. 

Stad in puin
Frederik (Frits) Nieuwenhuijsen 
(1905-1945) was een belangrij-
ke verzetsstrijder; vanaf het eer-
ste uur van de bezetting heeft 
hij deelgenomen aan verschil-
lende verzetsorganisaties. Vlak 
na het bombardement op Rot-
terdam trok hij de stad in om 
daar ooggetuigenverslagen op te 
tekenen en om foto’s van de ver-
woestingen te maken. In slechts 
een kwartier tijd wordt een 
groot deel van de historische 
stad in as gelegd, mede door het 
verwoestende inferno dat volgt. 

Naar schatting 850 mensen ko-
men om, ruim 80.000 inwoners 
raken dakloos. Slechts een aan-
tal markante panden, zoals het 

Witte Huis, blijft gespaard. Wat 
rest is puin. ‘Als stenen spreken 
konden…’ schreef de Rotter-
damse fotograaf Johan Paauw zo 
treffend bij één van zijn foto’s 
die in de tentoonstelling is op-
genomen. Een gebied van ruim 
250 hectare is geheel of gedeel-
telijk verwoest. De overgebleven 
ravage wordt in de volksmond al 
snel ‘de puin’ genoemd; 5 mil-
joen kubieke meter puin moet 
worden afgevoerd. Direct wordt 
begonnen met het opruimings-
werk en de vele puinruimers 
tekenen het straatbeeld. In het 
museum is nu een selectie van 
o.a. foto's uit het foto album van 
Frits Nieuwenhuijsen te zien.

Kindervakantieprogramma 
(t/m 31 augustus)
Tijdens de zomervakantie is er 
van alles te doen in het muse-
um. Volbreng een missie in de 
experience Mariniers op Missie. 
Kom klimmen in de hindernis-
baan of bescherm een schip te-
gen piraten in de schietsimula-
tor. 
Majoor Maas, de museumma-
rinier, neem de jonge bezoe-
kers mee op patrouille. Hij laat 
ze daarin kennismaken met de 

Zwarte Duivels, de mariniers 
die tijdens de Meidagen van 
1940 de Maasbruggen verdedig-
de. Zo ontdekken ze tijdens een 
interactieve wandeling (tijds-

duur ongeveer 1 uur) de omge-
ving van het Mariniersmuseum 
en de rol van de mariniers bij de 
verdediging van de stad voor-
afgaand. Naast alle activiteiten 

krijgen alle jonge bezoekers een 
speciaal thuispakket met daar-
in een stoere bouwplaat van het 
BV-rupsvoertuig & (bijna) echte 
tatoeages! En een gratis ijsje!
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Klaarblijkelijk is het nieuwtje van het insturen van foto's uit onze omgeving er een beetje 
vanaf, want we ontvangen nog maar sporadisch nieuwe foto's. Jammer want het maakt de 

GHJK er alleen maar fleuriger van. Wim van Harteveld was de laatste tijd wel actief met de 
camera want de foto's van de mooi gekleurde bloemen zijn van hem. Maar ook Frank Rosema 
had een open oog voor zijn omgeving en Bas van Vliet stuurde weer een mooie foto van een 

zonsondergang in. Allemaal bedankt en blijf maken die foto's!!!

Ook een leuke foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar 

info@groenehartkoerier.nl
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EEN 'NATUURLIJKE' WOORDZOEKERPUZZEL!
We gaan deze week puzzelen samen met vogels en andere beestjes die in onze regio te vinden zijn. 
Weet u ze allemaal te vinden in deze woordzoeker? Als u hem helemaal goed heeft opgelost geven 

de overgebleven letters de plek aan waar u ze tegen kunt komen!
Vijf opvallende vogels zijn extra uitgelicht, dan weet u meteen hoe ze eruit zien als u op zoek gaat in de 
"goede oplossing" Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost wenst u weer veel puzzelplezier met 

deze weer door hen samengestelde woordzoeker! Hiervoor weer onze hartelijke dank!

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!

5. Hij is onmiddellijk te herkennen aan zijn zwarte kap:  de Zwart-
kop. Hij laat zich niet gemakkelijk zien, maar is terug te vin-
den in bossen en half open landschappen. Daarbij zijn het echte 
insecteneters, hoewel ze bij gebrek ook stukjes peer, appel en 
bessen eten. Overigens is het vrouwtje te herkennen aan een 
roestbruine pet.

1. Deze vogel verraadt zich door zijn zang, dat ‘s nachts 
urenlang kan doorzingen: de Bosrietzanger. Vanaf 
half mei komt hij vanuit Oost-Afrikaanse overwinte-
ringsgebieden aan. Uit onderzoek is gebleken dat ze, 
met die reden, veel Afrikaanse volgelsoorten imite-
ren, waarvan ze de zang hebben opgepikt.     

2. Ze doen hun naam eer aan door de groene tin-
ten in hun verenkleed: de Groenling. Als er 
maar genoeg dichte struiken zijn, dan is de vo-
gel vaak te herkennen. Het vrouwtje is daarbij 
minder fel gekleurd. In de winter trekt een deel 
van de populatie weg naar Frankrijk of zelfs Ma-
rokko.

3. Ze hebben een opvallend kleed met een rood 
gezicht en een verder zwart met witte kop: de 
Putters. Ze leven vooral op het halfopen platte-
land in dorpen en buitensteden. De belangrijk-
ste voorwaarde voor de aanwezigheid van put-
ters is een rijke vegetatie met veel composieten 
(distels, paardenbloemen).   

4. Deze vogel heeft een uitzonderlijk groot voortplantings- en 
verspreidingsvermogen:  de Turkse tortel. Met hun licht bei-
ge grijs verenkleed en een zwart-witte nekband hebben ze een 
markante verschijning. De Turkse tortel broedt al vanaf half fe-
bruari, tot in november, waarbij een paartje wel twee tot vijf 
legsels kunnen leggen.    

De gebruikte foto's zijn van Flickr.com 
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Dubbel Donker 
Van /1.99

 G'woon fi lterkoffi e, Hoogvliet 
pinda koeken, kokosma kronen 
of -kransen
4 pakken van 200 - 250 gram 
Van /4.36 - /11.60
Voor 2.18 - 5.80
M.u.v. duo-pack

 Pepsi, 7UP, Crystal Clear, 
Rivella of Lipton 
 2 fl esjes van 0.5 liter 
Van /1.90 - /2.60

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 First Choice 
 Alle soorten 
 Per stuk
Van /0.35 - /4.85
 Voor 0.17 - 2.42 

G'woon handijs
Alle soorten

 Douwe Egberts ice coffee 
 2 bekers van 230 ml 
Van /1.98 - /3.58
 Voor 0.98 - 1.78

Innocent sap of smoothie  
Alle fl essen 
van 750 - 900 ml
Van /2.32 - /3.39

 Alpro plantaardige variatie op 
kwark, yoghurt of ijs
 2 bekers van 350 - 500 gram 
of pakken van 750 gram 
Van /3.58 - /10.62
 Voor 1.78 - 5.30 

Daily Chef, Nonna Ada of 
Cascina Lia verse pasta 
of pastasaus 
Alle soorten
2 stuks 
Van /3.54 - /5.58
 Voor 1.77  - 2.79

1.99
Van /2.12  - /5.38


