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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
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dokter

de
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dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

| 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. 2712 • Woensdag 19 augustus 2020

Jong, oud en alles er tussen in: "Iedereen is welkom"!

Rijnwoudenaren zoeken 
verkoeling in de Oude Rijn!

'Zomerpret 
aan de Rijn' 

in volle gang!
Plezier maken in de vakan-
tie. Dat gebeurt dan ook bij 
de spellen die georganiseerd 
worden bij Zomerpret aan 
de Rijn.

Heb je nog niet meegedaan?
Deze zesde en laatste(!)week 
kun je nog meedoen met b.v. 
Voetbalclinic, Freerunnen, In-
line skaten, Levend Stratego, 
Tennis clinic of Graffiti ma-
ken. Muziek maken Taekwondo 
en Nerfgunnen staan ook op de 
agenda. Kijk snel voor het hele 
programma op pagina 13 van 
deze GHK!

Omdat zowel het PWA-bad in Koudekerk en de Haze-
laar in Hazerswoude-Dorp deze zomer gesloten blij-
ven vanwege de coronamaatregelen, gingen enkele en-
thousiastelingen op zoek naar een alternatief. 

Eind juni heeft u ongetwijfeld 
het artikel in de Koerier gelezen 
over de frisse ochtendduik in de 
Oude Rijn. Dit werd geïntrodu-
ceerd door Storm van Eekelen. 
Als fanatiek sporter had hij, net 
als alle andere sporters, af en 
toe - met name nu - behoef-
te aan een ‘koele opkikker’. En: 
wat is er beter om de dag daar 
mee te beginnen? Het is nog ge-
zellig ook, even bijkletsen wat 
je gisteren hebt gedaan en wat 
je vandaag denkt te gaan doen. 
Bewegen is goed voor je bloeds-
omloop, goed voor je body in 
het algemeen, kortom: zwem-
men is gezond.

Net als hardlopen en fietsen, 
is ook zwemmen een cardio-
sport. 
Wat betekent dit? Wel, je houdt 
hiermee m.n. je conditie op 
peil. Als je regelmatig zwemt, 
stel je na ’n paar keer al vast dat 
je het langer kunt volhouden. Je 
vergroot je longinhoud en staat 
minder snel te ‘puffen’ en merkt 

dat ademhaling rustiger wordt. 
En het blijft niet alleen bij een 
verbeterde conditie: geheel je li-
chaam is tijdens het zwemmen 
in beweging. Je traint je spie-
ren. Bij het fietsen of hardlopen 
zijn je benen hoofdzakelijk in 
beweging; je beenspieren wor-
den sterker. Bij het zwemmen 
gebruik je je hele lichaam en 
wordt je quasi ‘door het water 
gedragen’. Al je spieren houden 
je als het ware in evenwicht.  

Bij elke cardiosport verbrand 
je een deel van je vet. 
Hoe intensiever je traint des te 
meer calorieën je verbrand. Ge-
middeld ligt dat tussen de 500 
tot 750 calorieën per uur. Dat is 
nogal wat, terwijl je er relatief 
niet zo veel voor hoeft te doen. 
Die hoge verbranding komt om-
dat je veel verschillende spier-
groepen aan het werk zet. 
Tot slot nog even het laatste 
grote voordeel. Ben je iemand, 
die last heeft van blessures? Bij 
het zwemmen ben je quasi ge-

wichtsloos. Je moet in het wa-
ter wel heel erg bont maken om 
daar je spieren te overbelasten. 
Begon het zwemgroepje in 
maart met 3 mensen, na het ar-
tikel in de Koerier van 24 juni 
waren het er al 12 en inmid-
dels staan er 17 inwoners in de 
app-groep. Daarbuiten zijn er 
nog een aantal mensen die af en 
toe mee zwemmen. Al met al 
een respectabel en enthousiast 
clubje. Maar: er kan nog meer 
bij; de Rijn is daarvoor breed en 
lang genoeg. Een aantal mensen 
komen zelfs met hun geliefde 
huisdier en als deze zin hebben 
(…ahum…) mogen ook zij even 
van een heerlijk verkoeling ge-
nieten. In februari / maart was 
het water nog echt fris; dat was 
even er in en snel er weer uit. 
Door de hoge temperatuur van 
de laatste weken is de watertem-
peratuur nu een stuk aangena-
mer. Van belang is dat de vei-
ligheid in acht wordt gehouden: 
we letten op passerende boten 
en gaan nooit alleen het water 
in. 

Word je enthousiast en spreekt 
jou dit ook aan? 
Kom gerust een keer kijken of 

kom meteen in zwemkledij, 
eventueel met handdoek om je 
lijf of in badjas naar het Jaagpad 
aan de zuidzijde van de Oude 
Rijn, tussen het voormalige Chi-
nees restaurant en Oostvaart-
pad. De zwemmers nemen hier 
elke ochtend om 08.00 uur een 
frisse duik;  op zondag wordt er 
een uurtje later gestart. Om u 
gerust te stellen: we hebben de 
beschikking over een ladder om 
er in en uit te klauteren.  Jong 
of oud: 

U bent van harte welkom!   
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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 ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

 Licht van de wereld 
 U scheen in mijn duisternis.
 Nu mag ik zien Wie U bent
 Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
 bij U wil ik zijn elk moment.

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft, is in rotsvaste overtuiging door de Heere  
Thuisgehaald, onze lieve zorgzame man, vader en opa

Hendrik Willem de Feij
Geboren 10 april 1946    -    Overleden 8 augustus 2020

 Anneke de Feij-Blikman

 Angela en Ron 
 Wendy en David, Kirsten en Chris

 Evelyn en Ewout 
 Roos, Sammy

 Steven en Jantine
 Ruben, Mirjam

Den Tollstraat 46
2396 CH  Koudekerk aan den Rijn

Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en blijken van 
medeleven schriftelijk mogen ontvangen.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgehad.

Na een kortstondig ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gerarda Josepha Hermana Maria  
Keijzers-Slaats

-Grady-
sinds 2006 weduwe van Ton Keijzers

Waalwijk,        Koudekerk aan den Rijn,
5 maart 1937        13 augustus 2020

Mama was nog niet klaar, 
zij wilde nog zoveel doen met kinderen en kleinkinderen. 

We zullen haar missen.

Guido Keijzers
Monica Keijzers-Recharte
   Fiorella
   Mia

Marco Keijzers
Annemieke Keijzers-Admiraal
   Josephine
   Boudewijn
   Frederique

Wegens corona vindt de uitvaart in besloten kring plaats op woensdag  
19 augustus.

Castaic, U.S.A.,

Wassenaar,

Correspondentieadres:
Van Zuylen van Nijeveltstraat 234
2242 LL  Wassenaar
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Kinderraad organiseert een speciale 
seniorenbingo voor een leukere zomer
 

De Alphense kinderraad organiseert deze zomer twee keer een speciale senioren-
bingo in Soos aan den Rijn (in het Centrum van Alphen aan den Rijn). Er is ruimte 
voor veertig deelnemers van zestig jaar en ouder.
 

ZONNEBLOEM ONDER-
NEEMT WEER ACTIE
Nu de maatregelen rondom het coronavirus weer een beetje ruimte geven, hebben de vrijwilli-
gers van De Zonnebloem Rijnwoude-Zuid ook de gelegenheid aangegrepen om voor hun gasten 
weer activiteiten te organiseren. Alles nog op kleine schaal en natuurlijk coronaproef.

De seniorenbingo is georgani-
seerd op initiatief van de kin-
derraad vanuit hun wens om 
deze zomer, ondanks de coro-
nabeperkingen, toch veel leuke 
dingen te doen. Daarbij wilden 
ze niet alleen voor kinderen ac-
tiviteiten bedenken, maar ook 
voor andere inwoners uit de ge-
meente.
 
Ook wethouder Han de Jager is 
enthousiast: “Ik vind het top dat 
de kinderraad van de gemeente 
dit idee heeft bedacht. Juist in 
deze tijd moeten we goed naar 
elkaar omkijken en ik steun dit 
initiatief dan ook van harte!”
 
Natuurlijk is er wat lekkers ge-
regeld om te eten en te drinken: 

voor de deelnemers staat lekke-
re koffie en een gebakje klaar. 
Bingomasters zijn wethouder 
Han de Jager (op 19 augustus) 
samen met kinderwethouder 
Jialina en wethouder Erik van 
Zuylen (op 26 augustus) samen 
met kinderwethouders Day en 
Charlotte. Een kleine delegatie 
van zes kinderen uit de kinder-
raad is aanwezig bij de bingo 
om te helpen met het uitreiken 
van de prijzen en het controle-
ren van de bingokaarten. Deel-
name is gratis, iedereen boven 
de 60 jaar is welkom. Aanmel-
den is wel noodzakelijk en kan 
door te mailen naar kinder-
raad@alphenaandenrijn.nl of 
door te bellen naar 06 – 50 09 
21 01. 

DE BINGO’S ZIJN OP
Woensdag 19 augustus 2020 

van 14.00 uur – 16.00 uur 
(Soos aan den Rijn)

Woensdag 26 augustus 2020 
van 14.00 uur – 16.00 uur 

(Soos aan den Rijn)

Ook mensen die mee willen 
doen, maar geen eigen vervoer 
hebben, worden uitgenodigd 
om zich aan te melden. Voor 
deze gelegenheid heeft Tom in 
de Buurt haar hulp aangeboden. 
Vanwege de RIVM-maatregelen 
rondom het coronavirus, kan er 
één persoon per rit mee in de 
Tommobiel.  Ook moeten deel-
nemers te allen tijde anderhalve 
meter afstand van elkaar hou-
den.

Donderdag 6 augustus ging een 
kleine groep naar de voormali-
ge bakkerij van bakker Boer aan 
de Dorpsstraat in Hazerswoude-
Dorp. In het ‘Bakhuys’ gaf Wil-

ma Pool een workshop ‘stippen 
op porselein’. Normaal duurt 
zo’n workshop 2,5 uur en dan 
maak je drie schaaltjes met stip-
pen. Maar voor de Zonnebloem-
gasten werd het verkort tot 1,5 
uur.
Na wat oefenen lukte het de gas-
ten toch een mooi schaaltje te 
versieren met kleine stippen. 
De resultaten waren verrassend. 
Sommige dames maakten zelfs 
meerdere schaaltjes.
Na afloop bewonderde iedereen 
ook nog de gestipte voorwer-

pen die in het Bakhuys tentoon-
gesteld zijn.

De ochtend werd aangenaam 
gemaakt met koffie en lekkers 
erbij. Een gezellige en leuke ac-
tiviteit, zeker voor die mensen 
die al lange tijd niet meer buiten 
hun eigen huis geweest waren. 

De vrijwilligers van de Zonne-
bloem kijken met genoegen te-
rug op deze activiteit en hopen 
er binnenkort weer meerdere 
aan toe te kunnen voegen. Er werd geconcentreerd gewerkt....
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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

Zondag 30 Augustus organiseert de Hervormde Gemeente 
Hazerswoude een 

OPENLUCHT KERKDIENST!
Via deze weg zouden we iedereen uit willen nodigen 

om hierbij aanwezig te zijn.
Jong & oud, kerkganger of voor de eerste keer nieuwsgierig, 

iedereen is welkom! 

Locatie: Trainingsveld van de Hazerswoudse-Boys, 30 Augustus om 15:00 uur 

Wij zijn in constructief gesprek met gemeente Alphen 
om de dienst conform RIVM regelgeving door te laten gaan. 

Oproep aan ouderen die even 
van de buitenlucht willen genieten.

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

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

Sommige locaties kunnen maar 
één persoon ontvangen, maar er 
zijn ook locaties waar zes men-
sen tegelijk terecht kunnen. U 
hoeft dus niet alleen te gaan, 
maar het kan wel. 

De eigenaren van deze locaties 
ontvangen u vriendelijk en trak-
teren u op koffie of thee met 
iets lekkers. Ze zullen u echter 
niet de hele tijd bezig houden. 
De bedoeling is dat u verder 
uzelf vermaakt. Op www.actief-
rijnwoude.nl kunt u lezen over 
welke accommodaties we het 
hebben. Wanneer u een accom-
modatie wilt bezoeken neemt 
u zelf telefonisch of via email 
contact op met de eigenaar om 
af te spreken wanneer u wilt ko-
men. 

En verder:
- Dit “uitje” wordt u aangebo-

den, u hoeft er niets voor te 
betalen.

- Op iedere locatie is een toilet-
voorziening 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 alle-
maal)

- U wordt gevraagd zelf voor 
vervoer te zorgen.

- Lukt u dat niet, dan kunnen 
wij voor vervoer zorgen. We 
vragen u dan wel € 0,30 per 
km te betalen aan de vrijwil-
lige chauffeur (linda@actief-
rijnwoude.nl 06-45094267).

Wij realiseren ons dat niet ie-
dereen in staat is om de acco-
modaties via de website op te 
zoeken. Wij verspreiden daar-
om mappen met dit overzicht 
op verschillende locaties en we 
geven deze informatie door aan 
organisaties zoals Wijdezorg, 
Activite, Allcura en TOM in de 
Buurt. U kunt de medewerkers 
van deze organisaties ook vra-
gen even mee te kijken naar de 
locaties op de website.

Als het u desondanks niet lukt 
om de informatie boven tafel 

te krijgen, neem dan contact 
op met Linda Timmermans 
/ linda@actief-rijnwoude.nl 
06-45094267. 
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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 23 augustus   09.30 uur Ds J.T. Maas, 

Vinkeveen; 18.00 uur Ds A.B. van Campen, 
Hazerswoude-Dorp 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 23 augustus 10.00 uur Leesdienst 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 23  augustus   09.30 uur Leesdienst  en    

18.00 uur Ds E. Bakker Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 23 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 23 augustus 09.30 uur Ds Carla Melgers.
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 23 augustus 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen, 18.30 uur Ds J.B. Alblas, Katwijk aan 
Zee. 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 uit-
gezonden via www.kerk-
omroep.nl  en met beeld 
via www.kerkdienstgemist.
nl  Zondag 23 augustus is de 
dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met 
pastor Laurien Hoogerwerf.    

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 kaars-
je aan te steken, of de aan-
wezige pastor persoonlijk te 
spreken. Op woensdag 19 
augustus is pastor Laurien 
Hoogerwerf in de Ontmoe-
tingskerk. 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Zolang de coronamaatrege-
len aanhouden, zullen wij als 
pastoraal team maandelijks 
een korte video maken over 
dingen waar wij in deze tijd 
op stuiten of die ons inspire-
ren. De videoboodschap is 
omstreeks de derde donder-
dag 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, 
met een kleine groep zodat 
we de coronaregels in acht 
kunnen nemen. Dinsdag 25 
augustus om 12.00 uur bent 
u weer welkom. Locatie is 
Honswyc, Dorpsstraat 15. 
Aanmelden is verplicht zo-
dat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen reke-
nen. agaath.koers@pknkou-
dekerk.nl  / 06 12317899

WEER NAAR DE BERNAR-

DUSKERK VOOR EEN VIE-
RING EN OPENSTELLING

Op 23 augustus is er een 
Woord en gebedsviering om 
10.30 uur. De voorganger is 
pastor L.The Nuygen. Mu-
zikale begeleiding met o.a. 
Mevr. Anne-Marie de Groot-
Wesselingh en Dhr. M. Vijver-
berg. Voor deze viering moet 
u zich van tevoren aanmel-
den, dit kan tot vrijdag 21 au-
gustus 12.00 uur: Als u zich 
aanmeldt dan zullen we uw 
telefoonnummer of email-
adres nog enige weken be-
waren voor het geval er er-
gens een besmetting mocht 
zijn. Als u ziek wordt of coro-
na verschijnselen heeft, en u 
bent in de kerk geweest, wilt 
u dit dan aub ook aan de pa-
rochie melden!
Ook al zijn we één parochie, 
in iedere kern gaan de paro-
chianen van de eigen kern 
voor. 

Op 30 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.

GEBEDSINTENTIES 
Nu er weer vieringen zijn, 
wilt u misschien ook weer 
intenties doorgeven. Dat kan 
bij het secretariaat van onze 
kern via het volgende email-
adres:hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl of via 
tel. 071-3414210

LIVESTREAMVERBIN-
DING IN DE MAANDEN 

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

COLLECTE 
Voorlopig mag er in kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie 
lopen de vaste lasten door. 
We weten, dat het voor ve-

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 t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• 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).

len, ook financieel, een moei-
lijke tijd is, maar vragen toch 
of u misschien een bijdrage 
wilt geven in de collectebus 
achter in de kerk of als u iets 
wilt overmaken heel graag, 
dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Hei-
lige Thomas. Hartelijk dank 
voor alle goede gaven, die 
reeds zijn binnengekomen!

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 al-
tijd mailen naar: Secretariaat 
H.H. Michaël-Bernardus (hh.
michael-bernardus@heilige-
thomas.nl) en natuurlijk bel-
len naar 071-3414210, want 
gelukkig neemt Annie van 
Dijk altijd de telefoon op. Het 
is een doorgeschakeld num-
mer, dus even geduld en de 
telefoon een aantal keren la-
ten overgaan om contact te 
maken.
 

U BENT VAN HARTE 
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 te-
gen 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 treurwilg 
de vaste gasten zitten; de ui-
len, er zijn er wel eens meer 
dan tien geteld! Als u de ui-
len niet kunt vinden, de ui-
len zien u wel, dat is ze-
ker! U loopt nog even door 
naar de voormalige begraaf-
plaats en in de omega van 
klimop, midden op deze be-
graafplaats, staat een oude 
kerkbank. “Ga zitten en rust 
wat”, even een andere we-
reld, met zicht op de Rijn. 

André Maurits heeft nog een 
paar Mariabeeldjes in de tuin 
geplaatst. Mooi voor een 
rustmoment of een gebedje 
tot Moeder Maria. Hartelijk 
welkom namens onze paro-
chiekern HH. Michael en Ber-
nardus en de klus- en tuin-
groep.



6 Groene Hart Koerier
woensdag 19 augustus 2020

www.bakkerammerlaan.nl

Hazelnoot                     
slagroomtaartje

Brownies  4 stuks

De aanbiedingen gelden van 20 t/m 26 augustus

                                                            

5,-
                                                            

3,-

De lekkerste broodjes                       
voor een dagje uit.

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

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

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

500 gram500 gram

1.351.35

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

500 gram500 gram

1.351.35

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

Verse kipfilet
van echte

scharrelklasse

500 gram500 gram

1.351.35

Kip ananas wrap

Maaltijdwrap gevuld met 
kipdijen vlees, verse groenten, 
sla, ananas en geraspte kaas. 
Erg lekker.

Kip ananas wrap

Maaltijdwrap gevuld met 
kipdijenvlees, verse groenten, 
sla, ananas en geraspte kaas.
Erg lekker.

Vleeswarentrio:
Kiprollade 
Gebraden 

Gehakt 
Boeren

achterham

4.49
Weektopper:

Kipfilet

1 kilo

8.98
Meepakker:

Varkens
haas-

spiesjes
4 stuks

6.98

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven
4  Ham-
burgers

7.98
Uit eigen keuken!

Lasagne
per portie

4.98
Altijd lekker:

Gekruid
gehakt

500 gram

3.99
Aanbiedingen zijn geldig van 

19 t/m 24 augustus 

SAMEN WONEN IN  
HOF VAN RIJNENBURG

Binnenkort  
in verkoop

Ingesloten tussen het water en het groen en 
de bestaande bebouwing van de Rijndijk en 
Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk 
komen 28 nieuwbouw woningen 
in een groen hof. Door de diversiteit aan 
woningtypes voelt iedereen zich thuis in  
Hof van Rijnenburg! 
 
 
 
 

 
Bekijk het volledige aanbod op de website.

Verkoop:
 

Tel: 0172-434561
 
Schrijf je nu in als belangstellende op  
www.hofvanrijnenburg.nl

• Vijf verschillende woningtypes;  
tussenwoningen, hoekwoningen,  
rijwoningen aan het water, toekomstgerichte 
woningen en twee-onder-een-kapwoningen;

• Woonoppervlakte van ca. 121 m2 tot 196 m2;
• Gasloos en energiezuinig;
• Inclusief complete badkamer en keuken met 

inbouwapparatuur;
• Zonnige tuinen;
• Indicatie prijzen: vanaf €329.500,- vrij op naam.
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Rattenvangers
Wie kent ze niet, die zinnetjes uit Hamlet: ‘to be or not to be’ 
en ‘there ’s something rotten in the state of Denmark’. In Ham-
let gaat het vooral over wraak en ik denk dat wraak weliswaar 
een vervelend maar desalniettemin essentieel menselijk trekje is. 
Je zou m.i. kunnen poneren dat iemand zonder wraakgevoelens als 
Joris Goedbloed gekenschetst kan worden. Is Joris in de strip van 
Toonder een slimme meesterdief, in het normale taalgebruik is hij 
slechts de onnozele hals.
Niets menselijks is mij vreemd en dus zit er ook bij mij een hersen-
kronkel die boordevol haatgevoelens zit en wel tegen dictators. In 
mijn dromen laat ik niet zelden de Adolf Hitlers, de Jozef Stalins, 
de Benito Mussolini’s, de Saddam Hoesseins, de Erich Honeckers, 
de Fidel Castro’s, de Pol Pots, de Loekasjenko’s en de Mohammed 
bin Salmans om genade smeken alvorens hen m.b.v. het onver-
mij-delijke mes de Elysese velden in te jagen. En dan komen ze er 
dáár wel achter dat die velden niet zo rooskleurig zijn als ze zich 
voorgesteld hadden.
Ik begon met een citaat uit Hamlet en het gaat me vooral om het 
woordje ‘something’. Al die bovengenoemde jongens die beslist 
niet als de ideale schoonzoon de geschiedenis ingaan, zijn met 
‘iets’ begonnen. Met iets wat uiteindelijk geleid heeft tot de cultus 
van de persoonsverheerlijking. En het vreemde is, dat we allemaal 
weten waar die cultus toe leidt, maar dat we er desondanks elke 
keer weer intuinen. (Herman Kuiphof zei het in 1974 al: ‘zijn we 
er toch weer ingetuind!’)
In een landelijk dagblad zag ik een foto van een demonstrant in 
Minsk (Wit-Rusland). Aanvankelijk dacht ik dat het een foto was 
van iemand die een zwembad indook, maar bij nader inzien was 
het een halfontklede man die door in zwarte uniformen gestoken 
politieagenten over het plaveisel wordt gesleept. Een symbo-lis-
che foto: als je dictators de gelegenheid geeft, kom je uiteindelijk 
met gespreide armen en benen op het wegdek terecht. Het woord 
‘dictator’ is onvermijdelijk verbonden met repressie, corruptie en 
bloed.
Als je je echter verdiept in de Werdegang, de carrière van de slu-
we alleenheersers, is de altijd angstaanjagende conclusie: hoe is het 
mogelijk dat het gefluit van die abjecte rattenvangers ons aanvan-
kelijk toch zo verleidelijk in de oren klonk?
Het is immer hetzelfde liedje, we komen er te laat achter dat we 
op het verkeerde paard gewed hebben met als gevolg de onver-
mijde-lijke ‘sancties’... we weten allemaal wie de rekening betaalt.
Toestanden in Moskou, Teheran, Damascus, Bagdad, Kaboel, 
Minsk, Beiroet... ik weet het, het is allemaal samen te vatten met 
de term ‘de-ver-van-mijn-bed-show’. Een kliek die aan de touwtjes 
én de trekker trekt en een volk dat een keizer nodig heeft... of de 
klootzak nu Adolf of Jozef heet - ze gaan hun gang maar.
Een al te cynische houding? Ik ga ervan uit dat een sterk Europa 
wel degelijk een vuist kan maken teneinde mondiale schending-
en van mensenrechten te voorkomen. Maar ja, als je weet wat voor 
machootjes (mallootjes) er in Europa en aanverwante gebieden 
rondlopen, kan je niet te pas en te onpas een grote bek opzetten.

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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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
Parkeerverbod gedeelte Vennootsweg Alphen 
aan den Rijn
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het 
instellen van een parkeerverbod op een gedeelte van de 
westzijde van de Vennootsweg in Alphen aan den Rijn. 

Met het instellen van het verbod wordt overlast door 
geparkeerde vrachtwagens voorkomen voor de naastge-
legen woningunits. 
 

Dit besluit is 13 augustus 2020 bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan worden 
ingesteld binnen zes weken na publicatie.

Ontwerpbestemmingsplan Koopse Glorie in 
Boskoop en ontwerp beeldkwaliteitsplan 
Azalealaan
Het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Alphen aan den Rijn maakt bekend dat op 21 
juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan Koopse Glorie, 
Boskoop is vastgesteld. Dit is naar aanleiding van artikel 
3:8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:12 
van de Algemene wet bestuursrecht. 

WEEK 34 
19 augustus 2020

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.

Huur de rolstoelauto van de Zonnebloem
Maakt u gebruik van een rolstoel of scootmobiel? De 
Zonnebloem biedt rolstoelvervoer aan, zodat u in alle 
vrijheid op pad kunt gaan. 

De Zonnebloem rolstoelauto is bij de Vegro thuiszorg-
winkel in Alphen aan den Rijn (Euromarkt 1) te huur. In 
deze aangepaste huurauto is plaats voor een scootmobiel 
of een persoon in een rolstoel. Daarnaast kunnen er, 
afhankelijk van de grootte van de rolstoel of scootmobiel, 
nog 3 of 4 andere personen plaatsnemen. 

Huren van de rolstoelauto kan al vanaf € 40 per dag. Ga 
naar www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto voor meer 
informatie of voor het maken van een reservering. 

Zonnebloemautopas
Om gebruik te kunnen maken van de roelstoelauto heeft u 
een Zonnebloemautopas nodig. Deze pas staat op naam 
van de rolstoel- of scootmobielgebruiker. Als u nog geen 
pas heeft, kunt u dit aanvragen via 
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. 

Chauffeur nodig?
Wilt u de Zonnebloemauto huren, maar bent u op zoek 
naar iemand die deze kan besturen? U kunt via de Zonne-
bloem gratis een vrijwillige chauffeur aanvragen. Als u de 
auto reserveert geeft u dit in het reserverings formulier 
aan of neem contact op via telefoonnummer 088 00 16 717.
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Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een 
woongebied met maximaal 68 woningen mogelijk in 
het verlengde van de Azalealaan in Boskoop. Tevens 
is een ontwerp beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Het bestemmingsplan betreft de gronden van de 
voormalige Rijks Middelbare Tuinbouwschool 
(RMTS) in het verlengde van de Azalealaan in 
Boskoop. Doel van het bestemmingsplan is om op 
die locatie de herontwikkeling naar een woonge-
bied met maximaal 68 woningen planologisch 
mogelijk te maken. Het plangebied wordt onderver-
deeld in verschillende eilanden die bereikbaar zijn 
via bruggetjes, en sluit hiermee aan bij de typische 
omgeving van Boskoop. Op een van de eilanden 
komt een buurttuin.

In het beeldkwaliteitsplan worden de gewenste 
beeldkwaliteit beschreven en de te hanteren 
welstandscriteria voor de woningen en overige 
voorzieningen. Het gaat hierbij om de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en architectuur van de bebou-
wing en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
beeldkwaliteitsplan zal gaan gelden als aanvulling 
op de welstandsnota.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.BKkoopseglorie-ON01, de 
bijbehorende stukken en het ontwerp beeldkwali-
teitsplan liggen vanaf donderdag 20 augustus 2020 
voor een periode van zes weken (tot en met 
woensdag 30 september 2020) ter inzage bij de 
ontvangstbalie van het gemeentehuis van Alphen 
aan den Rijn.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken, waaronder het ontwerp beeldkwali-
teitsplan, ook digitaal inzien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID 
onder vermelding van NL.IMRO.0484.
BKkoopseglorie-ON01.

Reageren
Gedurende de termijn van tervisielegging kan 
iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling gemoti-
veerd een zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan en/of het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
bij de gemeenteraad 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 organi-
satiegegevens in. In het formulier moet u duide-
lijk aangeven dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Koopse Glorie, Boskoop’ gaat met 
zaaknummer 322753.  

•  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, Postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie 
moet u duidelijk uw naam, adres en contactgege-
vens vermelden en aangeven dat het om het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Koopse Glorie, 
Boskoop’ gaat met zaaknummer 322753.  

•  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement 
Ruimte van de afdeling Ruimte op telefoon-
nummer 14 0172. Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt. 

Kennisgeving besluit maatwerk
voorschriften Edo Koi Holland in 
HazerswoudeDorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een besluit is genomen om maatwerk-
voorschriften vast te stellen voor Edo Koi Holland 
op de locatie Belgiëlaan 1 F in Hazerswoude-Dorp. 
De voorschriften hebben betrekking op geluid.
De procedure heeft het kenmerk 2020077241.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij gemeente Alphen aan den Rijn. In 
verband met het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inza-
geperiode is zes weken en start op 20 augustus 
2020, de eerste werkdag na de publicatiedatum 

van deze bekendmaking. Een dag na de start van 
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzage-
periode en beroepstermijn eindigen zes weken na 
de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
U kunt alleen beroep instellen wanneer u gerea-
geerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat 
buiten uw schuld niet heeft gedaan.

De termijn begint op de dag na het ter inzage 
leggen van het besluit. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw naam 
en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het beroep bevatten. 
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven op welk tele-
foonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor 
meer informatie over het digitaal indienen van 
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn 
kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat 
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene 
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om 
een verzoek om voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

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

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
•  Landwinkel Sonneveld, Bentwoudlaan 2 in 

Benthuizen: het veranderen van het bedrijf 
middels het bereiden van voedsel en lozen van 
huishoudelijk afvalwater via een afvalwaterreini-
gingssyteem

•  Aannemingsbedrijf Harten Zes, 's-Molenaarsweg 
3 in Alphen aan den Rijn: het verwijderen van de 
dieselolietank en oliegestookte installaties en 
verkleining bedrijfsruimte

•  Plantmarket B.V., Denemarkenlaan 9 A in Hazers-
woude-Dorp: het starten van een online groot-
handel voor tuinplanten en boomkwekerij 
produkten

•  Melktechniek West, Kalkovenweg 15 in Alphen 
aan den Rijn: het verkopen van melkmachines en 
stalinrichtingen voor melkvee met reparatie en 
onderhoud en verkoop van verbruiksartikelen 
voor melkmachines

•  Lasbedrijf Alphen B.V., nieuwbouw bedrijfspand 
Hoogewaard, Koudekerk aan den Rijn: het 
oprichten van een bedrijf voor het vervaardigen 
en produceren van metaal, assembleren van 
containers en containerdelen en reparatie van 
containers

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

Vergunningen
6 augustus t/m 12 augustus 2020
 
In verband met het coronavirus is de balie 
van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen 
inzien? Neem dan contact op met telefoon-
nummer 14 0172 of per e-mail: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog 
geen bezwaren indienen
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 3  

herbouwen schuur en installeren 
warmtepomppanelen op dak (V2020/690) 

Alphen aan den Rijn
-  Nepalstraat 23  

realiseren dakopbouw op garage (V2020/687) 
-  Van Lennepstraat 8A 

verbouwen bedrijfsruimte voor bewoning 
(V2020/692) 

-  Groen van Prinstererstraat 7   
plaatsen buitenunit airconditioning voortuin 
(V2020/693) 

Boskoop
-  Weegbree 27 

vervangen en vergroten dakopbouw (V2020/691) 
-  Parklaan 1A  

afwijken bestemmingsplan voor omzetten naar 
woonbestemming (V2020/694) 

HazerswoudeDorp
-  Rietveld 27  

afwijken bestemmingsplan voor omzetten 
schuur/atelier naar recreatiewoning (V2020/688) 

-  Wilgenroos 9  
realiseren overkapping in tuin (V2020/689) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Ondernemingsweg 1 (06-08-2020)  

veranderen/vergroten van bestaand 
brandcompartiment (V2020/512) 

-  Maatschapslaan 1 (07-08-2020)  
aanbrengen staalconstructie op twee bestaande 
luchtplaatsen t.h.v. Maximabrug (V2020/662) 

-  Raadhuisstraat 162 (07-08-2020)  
renoveren gevel en toevoegen extra 
verblijfsruimte 1e verdieping (V2020/566) 

-  Ridderbuurt 22 A (12-08-2020)  
bouwen 5 schuurtjes en 2 kassen en demonteren 
tunnelkas en 2 schuurtjes (V2020/590) 

Boskoop
-  Zijde 111 (10-08-2020)  

tijdelijk plaatsen vier caravans (V2020/523) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 40 (06-08-2020) 

bouwen woning (V2020/483) 
 
Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) is de 
bezwaarclausule van toepassing. U kunt bezwaar 
maken via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Rondrit Oldtimers Alphen aan den Rijn op  

12 september 2020 (E2020/186). Start/finish bij 
de Dagcamping De Bijlen

-  Reigerstraat 1 t/m 14  
Buurtbarbecue op 29 augustus 2020 (E2020/155)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). Er 
wordt een individuele gehandicapten parkeerplaats, 
met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
Boskoop
- Rozenlaan 20 
 
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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EEN "NATUURLIJKE WOORDZOEKERPUZZEL!
Het was weer 'gezellig' in de mailbox van de GHK met "stapels" goede digitale oplossingen. 

Hoewel er ook wat foutieve waren. Dat leek ons eigenlijk niet mogelijk, maar toch! 
Vele puzzelaars onder de lezers beleefden er weer plezier aan!

De goede oplossing van deze week was: OOSTVAARTPARK
 

Deze oplossing is onder andere ingestuurd door Belinda Koot, Melkweglaan 89, Hazerswoude Rijndijk
Zij kan de cadeaubon van 50 euro van de Groene Hart Koerier tegemoet zien!

“Stranduitje “ was 
een groot succes!

Actief Rijnwoude en de 
Protestantse gemeente 
hebben afgelopen vrij-
dag een heerlijke strand-
dag kunnen aanbieden 
aan in totaal 30 personen. 
Dit waren vooral gezin-
nen met jonge kinderen. 
Een aantal van hen had-
den nog nooit in zee ge-
zwommen.

De temperatuur was perfect 
(27 graden), de zon niet te fel, 
temperatuur van het water ide-
aal (21 graden), niet te druk op 
het strand………… Kortom het 
was heerlijk, iedereen kon opti-
maal genieten.

Na afloop werd iedereen ook 
nog getrakteerd op een patatje. 
Deze dag werd volledig aange-
boden door touringcaronder-
nemer “Deltax Tours” (onder-
deel van taxibedrijf van den 
Heuvel) uit Benthuizen. Hier-
voor natuurlijk heel veel dank.

Misschien een jaarlijks terugke-
rend evenement? 

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.

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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Teken-en schilderlessen in het tijdelijke 
Dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk

Belangrijk nieuw onderdeel van Actief Rijnwoude
In Hazerswoude Rijndijk hebben een aantal enthousiaste creatieve mensen het plan 
opgepakt om in organisatievorm weer teken en schilderlessen aan te bieden. 
In het verleden hadden we hier de organisatie “Pro Arte” voor. Helaas bestaat deze 
organisatie niet meer maar is er nog veel behoefte aan teken en schilderlessen

Deze organisatievorm “Creatief Rijnwoude”, dat is gelinkt aan Actief Rijnwoude, gaat in de week van 
5 oktober 2020 starten met teken- en schildercursussen voor beginners en gevorderden van 16 jaar 
en ouder. 

De cursussen zullen op dinsdag- en woensdagavond en woensdagmiddag worden gegeven door erva-
ren en enthousiaste docenten. Een cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op een vast moment in de 
week; de schoolvakanties vallen uit. Daarnaast komt er een mogelijkheid om op dinsdag-en woens-
dagochtend in het Open Atelier (zonder docent) te komen schilderen. 

Een cursus van 12 lessen van 2,5 uur kost € 170,= en het Open Atelier € 60,= voor 12 keer 2,5 uur.

Zowel de cursussen als het open atelier gaan plaatsvinden in het tijdelijke nieuwe dorpshuis van Ha-
zerswoude Rijndijk, Jozef Haydenlaan 5 Hazerswoude Rijndijk. 

De inschrijving start begin september, maar heeft u nu al interesse dan kunt u zich nu al per e-mail 
aanmelden voor de nieuwsbrief (creatiefrijnwoude@gmail.com . Het inschrijfformulier wordt dan 
met de nieuwsbrief van september 2020 naar u toegestuurd. De cursussen gaan door bij een mini-
mumaantal cursisten van 8. Dit jaar is het maximum aantal cursisten vanwege Corona 10.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook via de telefoon contact opnemen met ons, 
telefoon: Karin Strijk 071 -   3410710 of Karin Mostert 06-11101062

Creatief Rijnwoude 
creatiefrijnwoude@gmail.com     

Let op een tijdige aanmelding!!
Jeugdvakantieweek Hazerswoude 
gaat wel door, maar anders
Het zag ernaar uit dat de jeugdvakantieweek in Hazerswoude dit jaar helemaal niet 
door kon gaan. Gelukkig is de organisatie erin geslaagd alsnog diverse activiteiten 
te kunnen organiseren en zo toch nog een leuke vakantieweek ervan te maken. 

Maar het gaat allemaal anders 
dan de afgelopen jaren. “We 
hebben te maken met meer re-
gels vanwege het coronavirus 
en daarom moeten ouders ook 
overal toestemming voor ge-
ven” legt Marco Vleeschdrager 
uit.
“Vooraf inschrijven is verplicht 
en kan tot zaterdag 22 augustus, 
23.00 uur. Maar daarnaast moet 

er ook nog een aparte aanmel-
ding per mail met toestemming 
ingestuurd worden voor onder-
delen als de Polderbaggertocht, 
survival en het slapen.” 

Het gaat dit jaar naders dan an-
dere jaren. Geen huttenbouw 
op het Hobbemaplein met ou-
ders, opa’s en oma’s erbij, maar 
wel allerlei activiteiten op het 

Polderbggeren, een heerlijk, maar lekker vies, onverslaanbaar item!

Ook tekenen en schilderen...

terrein van het zwembad. Ech-
ter zonder publiek. “Gelukkig 
hebben we al 150 inschrijvin-

gen, maar we verwachten er 
nog meer” vertelt Marco, on-
danks dat er veel formaliteiten 
bij komen kijken. Zo moet een 
gezondheidscheck worden ge-
daan en ouders moeten verkla-
ren het eens te zijn met de ge-
dragsregels.  Ben je bijvoorbeeld 
de laatste twee weken nog op 
vakantie geweest in een land 
met een oranje of rood reisad-
vies, dan kan je helaas niet mee-
doen.

Maar voor de meeste kinderen 
is het fijn dat deze vakantieweek 
toch door kan gaan, ondanks 
alle formaliteiten.  De organisa-
tie er toch in geslaagd een hele 
serie activiteiten op touw te zet-
ten. Een polderbaggertocht, de 
poppendokter komt weer, een 
sport en spel survival, samen 

vissen, een creatieve ochtend 
en natuurlijk de slaapnacht. Op 
de website www.huttenbouw.
com staan alle activiteiten uitge-
werkt. Daar staan ook de spel-
regels om mee te doen, zoals 
bijvoorbeeld: thuis je handen 
wassen, op de fiets komen, en 
geen eten meenemen.

“Andere jaren hadden we zo’n 
500 deelnemers” vertelt Mar-
co Vleeschdrager. “Dat zullen 
er dit jaar wel wat minder zijn, 
maar we hopen toch dat we sa-
men een leuke laatste vakantie-
week zullen hebben en nodigen 
daarom iedereen uit om te ko-
men en mee te doen. “ Wij kij-
ken uit naar een leuke week en 
nodigen iedereen van harte uit 
om mee te doen.”

Bibliotheek Hazerswoude-
Rijndijk wordt verbouwd
Vanwege de verbouwing van de voormalige Rhynen-
burchschool sluit Bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk 
vanaf maandag 24 augustus tijdelijk haar deuren. Het 
schoolgebouw, waar onder andere de bibliotheek ge-
vestigd is, wordt omgevormd tot een dorpshuis.

Naar verwachting opent de bibliotheek half oktober haar deuren 
weer in het vernieuwde gebouw. Tijdens de sluitingsperiode kun-
nen leden terecht bij de andere geopende vestigingen van Biblio-
theek Rijn en Venen en gebruik maken van het uitgebreide online 
aanbod. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website 
www.bibliotheekrijnenvenen.nl.  

Extra veel lenen en gratis ijs
Op vertoon van je bibliotheekpas krijg je een voucher voor een 
heerlijk gratis ijsje. Ook kun je dertig boeken lenen in alle geopen-
de vestigingen, zo kun je de hele zomer door lezen! Lenen doe je 
tijdelijk boetevrij.

Verhuizing Alphen Centrum en 
Boskoop
Ondertussen werkt de bibliotheek 
achter de schermen ook hard aan 
de verhuizing van de vestigingen 
Alphen Centrum en Boskoop naar 
hun fraaie nieuwe onderkomen. 
Houd de website in de gaten voor 
de definitieve openingsdata!
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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

  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 20 aug  Schnitzel gegratineerd met blauwe kaas € 11,75
Vr. dag 21 aug  Shaslickschotel met knoflooksaus en friet € 11,75
Za. dag 22 aug  Visburger met remouladesaus, tomaat
  komkommer en friet € 13,50
Zo. dag 23 aug  Voor: Maïssoep
  Hoofd: Kalfsbiefstuk met rode portsaus, geserveerd 
  met wedges, warme groenten en een salade € 21,50
Di. dag 25 aug  Mex. salade met guacamole, gegrat. met kaas € 11,00
Wo.dag 26 aug  Griekse gehaktballetjes in tom. saus met rijst € 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!

DIVERSEN 
Lieve KIM VAN VEEN, vandaag 14 haar! Har-
telijk gefeliciteerd! Wel anders dan normaal, 
maar toch een gezellige dag toegenwenst. 
Liefs van Opa en Oma.

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

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

“Klussendiensten" 
Actief Rijnwoude 
weer voorzichtig 
begonnen”
Heeft u een klusje te doen in of rond-
om het huis? En lukt het u zelf niet dit 
op te pakken? Dan kunt u weer con-
tact opnemen met Actief Rijnwoude.

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

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 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

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

jeu-de-boulesvereniging  
‘De Bentboulers’ 
 

U weet vast wel dat in Benthuizen twee prachtige jeu-de-boulesbanen naast 
het Biljarthuys en De Tas liggen.  Hier wordt 2x per week door een vaste groep 
gespeeld in een recreatieve sfeer. 

Om kennis te maken met dit spel, de vereniging en de spelers, kunt u nu de eerste twee keer gra-
tis meespelen. Het lidmaatschap voor een heel jaar bedraagt slechts € 20,00(!) per persoon. 

Wat krijgt u voor dit lidmaatschap?
-  In principe 2x per week spelen t.w. op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 16.00 

tot 17.00 uur. Op deze tijden is De Tas open i.v.m. toiletgebruik en/of een drankje. 
 Op warme zomeravonden kan er ook ‘s avonds gespeeld worden. 

-  Gezellig spelen met overige verenigingsleden op vaste tijdstippen en eventueel na afloop een 
drankje of een hapje bij De Tas 

-  Lief-en-leed-pot (kaartje of bloemetje)  

-  Scoreborden/startringen en parasols bij mooi 
weer  

-  Bij een batig saldo gezellige bijeenkomsten op 
de baan of in De Tas (bijv. een aangeklede 

 borrel/barbecue)   

-  Deelname aan een WhatsAppgroep om snel 
op de hoogte gehouden te worden van allerlei 

 zaken. 
 

Meer informatie?  Joke de Vries  06-
23987974   vriesjo56@gmail.com

   

Corona ‘drive-in’ teststraat 
geopend in Alphen
Vanaf maandag 17 augustus bevindt de corona teststraat 
voor inwoners in de regio Alphen aan den Rijn zich aan de 
Kalkovenweg 7 in Alphen aan den Rijn (ingang Zinkweg). 

De nieuwe testlocatie bevindt zich aan de achterzijde van het Avia Xpress 
Gabo-benzinestation en is een drive-in. Deze plek biedt meer mogelijk-
heden dan de oude testlocatie aan de Euromarkt die deze week ook ge-
sloten wordt. 

Neem het zekere voor het onzekere!
Heb je klachten, ben je in een 'code oranje' gebied voor corona geweest, 
of ben je in contact geweest met mensen die corona hebben gekregen? 
Maak een online afspraak voor testen via coronatest.nl.
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Wat is er te doen in de  
zesde week Zomerpret?
Wat is de vakantie weer snel voorbij gevlogen. We gaan alweer de zesde en de laatste 
week in. Geniet nog voor één keer van sport en spel. Schrijf je in en doe weer mee!  

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 6 van 
de zomervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 18 jaar.  Hou er 
rekening mee dat voor de zesde week de inschrijving zondag 23 augustus stopt. Wat is er te doen van 
maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 augustus?

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020
09:30 – 12:30 uur | Voetbal-clinic | Voetbalvereniging Koudekerk | 5 tot 7 jaar
09:30 – 12:30 uur | Voetbal-clinic | Voetbalvereniging Koudekerk | 8 tot 10 jaar
09:30 – 12:30 uur | Voetbal-clinic | Voetbalvereniging Koudekerk | 11 tot 14 jaar
Doe mee met deze voetbalclinic en je wordt misschien één van de meest bekende voetballers van Ne-
derland! 

13:30 – 14:30 uur | Samen Actief | speeltuin De Rode Wip | 6 tot 
12 jaar
Samen met Alphen Beweegt ga je leuke spelletjes doen in de speeltuin! 

17:30 – 18:30 uur | Freerunnen | veld naast voetbalkooi Hazers-
woude-Rijndijk | 6 tot 9 jaar
18:30 – 19:30 uur | Freerunnen | veld naast voetbalkooi Hazers-
woude-Rijndijk | 10 tot 18 jaar
Bij freerunning beweeg je je door middel van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld flips (sal-
to’s) over obstakels. Als freerunner ontwikkel je het ultieme gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en 
kracht. Voor jongens, maar zeker ook voor meiden die van een uitdaging houden of gewoon lekker 
willen bewegen zonder teveel regels.

18:20 – 19:20 uur | Inline-skaten / skeeleren | Boomgaardlaan 18 Leiderdorp | 6 tot 18 jaar
Van de professionals van Vereniging IJssport Koudekerk (VIJK) krijg je op de skeelerbaan in Leider-
dorp een clinic en ga je leuke spelletjes doen!

20:00 – 21:15 uur | Levend Stratego | veld naast voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 8 tot 12 
jaar
Natuurlijk bekend van het bordspel Stratego. Met jouw team verstop je de vlag(gen) buiten het zicht 
van de tegenstander. Vervolgens ga je op zoek naar de buit van de tegenstander. Vind de juiste ba-
lans tussen aanvallen én verdedigen en schakel de juiste personen bij de tegenstander uit om de vlag 
te veroveren! 

DINSDAG 25 AUGUSTUS 2020
Geen activiteiten vandaag!

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020
10:00 – 12:00 uur | Tennis clinic | HTC Hazerswoude | 6 tot 18 jaar
Van de Tennis Club (HTC) krijg je een clinic en word je misschien wel een toptennis Hazerswoudse 
er!

15:00 – 16:30 uur | Graffiti maken | Hofstedepark Koudekerk aan den Rijn | 6 tot 18 jaar
Aanmelden kan alleen via www.zomerpretaanderijn.nl/graffiti

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

18:30 – 20:30 uur | Muziek maken met KNA | veld naast 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!

20:00 – 21:15 uur | Nerfgunnen | Hofstedepark Koudekerk aan den Rijn | 8 tot 12 jaar
Veel kinderen hebben tegenwoordig een nerfgun thuis liggen. Op een beschutte plek spelen we deze 
avond in verschillende vormen nerfgun: ieder voor zich, in teams en capture the flag. Vergeet niet je 
eigen nerfgun mee te nemen!

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020
19:00 – 20:00 uur | Droogtrainen / parktraining | Hofstedepark Koudekerk aan den Rijn | 10 
tot 18 jaar
Je gaat inline-skaten / skeeleren, maar dan de variant droogtrainen. 
Superleuk en supergezellig!

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020
Geen activiteiten

Activiteiten kunnen wijzigen door te veel / te weinig inschrijvingen of regels n.a.v. het 

Stuur uw kopij naar:
info@groenehartkoerier.nl

Ingezonden bijdrage

Ervaringen 
met mondkapjes
Woensdag de 12e kwam onze dochter met twee kinderen uit 
Italië op bezoek, groot feest, we hadden haar en de kinderen 
een jaar niet gezien. Ze droegen alle drie een mondkapje, en 
dankzij dat mondmasker konden we een stevige knuffel krijgen. 

In de avond hebben we nog een korte wandeling door het Bent-
woud gemaakt, alle drie de gasten hadden het mondkapje pa-
raat. Het is een kledingstuk waar je niet buiten kunt? 
Toen ik de volgende morgen even bij de huisarts moest zijn, 
kreeg ik toegeroepen, "Pa vergeet je mondkapje niet". 
Dat heb ik niet nodig want het RIVM zegt dat het niet bijdraagt 
aan de bescherming. Bij de huisarts gekomen moest die een 
klein onderzoek doen en deed een mondkapje voor en ik zat 
zonder. Dat is het protocol de patiënt moet beschermd worden 
de huisarts mag besmet raken. 
Gaande weg het bezoek van de dochter werd duidelijk waarom 
ze het mondkapje als een tweede natuur zien. In de begin pe- 
riode van de strenge lockdown in Italië was er weinig verkeer 
op de anders zo drukke wegen, wat er was bestond uit poli-
tiewagens, ambulances, lijkwagens en gezondheidswerkers. Net 
zoals wij ons afvroegen zien we haar nog wel eens terug, vroeg 
zij zich af zie ik mijn ouders nog wel weer. 
Dat maakte deze ontmoeting een heel bijzondere, en bij bepaal-
de gelegenheden, bv. winkelen,  een mondkapje dragen is echt 
geen probleem. Hoe slecht ze er aan toe waren in Italië blijkt 
wel uit het aantal artsen dat is overleden door Covid-19 op 27 
april werd de grens van 100 overleden artsen overschreden.

Ja maar wij in Nederland hebben het virus er onder gekregen 
zonder mondkapje en in Italië was de toestand erger. Het is 
waar dat de toestand in Italië niet best was, men was slecht 
voorbereid en naar het zich laat aanzien woekerde het virus 
al veel eerder in de omgeving van Milaan dan begin februari, 
maar werd het niet herkend. Sommige aanwijzingen geven aan 
dat het virus al rond ging in november en december. 
De oversterfte in die periode werd geweten aan een agressieve 
griep! Door een strenge lockdown en een consequent mond-
kapjes beleid komen ze er nu weer bovenop en hoewel er een 
stijging is, in het aantal besmettingen per miljoen inwoners 
slechts 1/3 van die in Nederland. 
Ook in Duitsland gaan de besmettingen omhoog maar in een 
veel lager tempo dan in Nederland. Komt er nou niemand op 
het idee dat dit te maken heeft met een consequent mondkapjes 
beleid. We moeten vrezen dat de halstarige ontkenning van het 
nut van een mondkapje ons nog de nodige ellende gaat bezor-
gen. Dan maar vrijwillig op in de supermarkt, waarom niet, dit 
is geen oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid maar tot on-
geloof van onwetenschappelijk uitingen.

Jan Medema
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Dat een berichtje in de Groene Hart Koerier nog steeds veel gelezen wordt blijkt uit de reacties op de fotopagina van 

vorige week. We nemen tenminste niet aan dat u plotseling allerlei wandeltochten bent gaan doen die u voorheen niet 

deed. Dus de stijging van het aantal foto-inzendingen moet wel aan het bericht hebben gelegen. We zijn er erg blij 

en deze week dus voor die inzenders een greep uit de vele mooie foto's die we ontvingen. Onze dank en blijf sturen!

Ook een leuke, mooie foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar 

info@groenehartkoerier.nl

Meerkoet met jong (van de tweede leg), gezien door Arno de Groot

Pfoe wat een hitte! Lekker pootjebaden in Koudekerk! Gesnapt door Joost van den Ende Is het Rietveldsepad afgesloten? vraagt Manon Bolt zich af....

"In the misty morninglight" vang je een koe op de foto van Andrea Wassing

Deze buizerd op wankele tak was niet schrikachtig en kwam op de foto van John Platteel
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Dit is nog maar een greep uit de tientallen foto's 
die u heeft ingestuurd. Uiteraard komen de

andere ook nog aan de beurt! 

Grote dank voor de moeite.
Ga zo door, het Groene Hart heeft nog 

veel meer moois te bieden!

Een bijna Anton Pieckiaanse opname van Koudekerk in de vroege morgen. Foto Michel Looyenstein

Nieuw Werklust. 'Vergane glorie' langs de Oude Rijn. Foto Moniaue Schoonderwoerd-de Boer

Een prachtige blauwborst, gespot langs de HSL door John Platteel

De Barremolen uit de Groenendijk komt niet zo vaak voorbij! Foto Wim Dieben
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