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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. 2713 • Woensdag 26 augustus 2020

Informeren alle aanwonenden is door Provincie toegezegd...

Groot onderhoud aan oevers 
van de Oude Rijn hervat!
Op diverse plekken langs 
de oevers van de Oude 
Rijn worden de kade-
wanden vernieuwd in 
opdracht van de provin-
cie Zuid-Holland. Voor 
de uitvoerders Beens en 
Hakkers zit de vakan-
tie erop en zijn de werk-
zaamheden vorige week 
weer gestart. 

November vorig jaar is de 
Beensgroep samen met het be-
drijf Hakkers begonnen aan de 
megaklus om op 13 locaties in 4 
gemeentes (Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude en Alphen aan 
den Rijn) alle verouderde delen 
van de oeverwanden te vervan-
gen. Eens in de zoveel jaar con-
troleert de provincie de kwali-
teit van de oevers. Een deel van 
de kades van de Oude Rijn bevat 
plekken die in mindere conditie 
zijn. Hierop wordt nu groot on-
derhoud uitgevoerd. Dit voor-
jaar was in onze regio als eerste 
de oever aan de beurt die grenst 
aan de tuin van woonhuizen 
aan de Hogewaard in Koude-
kerk aan den Rijn. 

Al klaar
Voor de bewoners is het een 
hele ingreep als hun achtertuin 
en botensteigers afgebroken 
moeten worden voor de werk-
zaamheden. In het voorjaar zijn 
de kades grenzend aan privéper-

celen aan de Koudekerkse kant 
gerenoveerd, zodat het werk 
klaar was voor de zomer. Al-
les is hersteld zoals het was of 
vernieuwd en iedereen kan nu 
met het mooie weer in zijn tuin 
zitten en zijn bootje aanleggen. 
Jammer is wel dat de Provincie 
de overige omwonenden niet 
informeert over de werkzaam-
heden. Ook nu was de provincie 
niet bereikbaar voor informatie.  

Na de zomervakantie
Voor de zomer is ook de kade 
bij de loswal tegenover de wa-
tertoren in Hazerswoude-Rijn-

dijk gereedgekomen. Voor de 
zomervakantie is gestart met 
het vervangen van delen van 
de kade in openbaar gebied 
langs het Jaagpad in Hazers-
woude-Rijndijk. Die werkzaam-
heden zijn vorige week hervat.  
Ook aan de overkant zal rich-
ting Koudekerkse brug langs het 
jaagpad op diverse locaties re-
novatie plaatsvinden. Na de zo-
mer wordt volgens de Beens-
groep ook het volgende deel 
grenzend aan de tuinen van de 
Hogewaard aangepakt en wordt 
ook aan de Hondsdijk aan de 
oever gewerkt.   Overal komen 
betonnen kademuren, behalve 
aan de Hondsdijk. Daar wordt 
de kade afgewerkt met een ba-
saltglooiing. 

Volgend voorjaar
In april 2021 worden de werk-
zaamheden vervolgd en dan is 
het deel van de kade in Hazers-
woude-Rijndijk richting Alphen 
aan den Rijn aan de beurt. De 
werkzaamheden aan de oevers 
in Koudekerk aan den Rijn en 
Hazerswoude-Rijndijk zijn naar 
verwachting in de loop van 
2021 afgerond. De provincie 
als opdrachtgever en de Beens-
groep als uitvoerder zullen de 
direct omwonenden per stuk 
oever dat wordt aangepakt, in-
formeren over de werkzaamhe-
den. Zo is door hen toegezegd. 

Meet&Greet zondag 30 
augustus  bij Jeu de Boer!
Zondag 30 augustus is er weer Meet&Greet bij Jeu de Boer. Na-
tuurlijk starten we weer om 14.00 uur, maar dit keer gaan we 
vanaf ongeveer 16.00 uur heerlijk BBQ-en (voor de liefhebbers).

Voor € 20,- per persoon (natuurlijk hebben we korting gekregen) 
krijgt u volop vlees, bolletjes, salade, groene salade, Turks brood 
met pindasaus, kruidenboter en koude sauzen. En dit wordt voor u 
allemaal klaargezet, het vlees speciaal voor u klaargemaakt.

Leuk als u ook meedoet. Van tevoren moet u zich wel opgeven. Dit 
kunt u doen bij
 

Margot Koolmees margot.koolmees@gmail.com /  06-15883831

OPEN DAG
SCOUTING 

RHEIJNEWOUD
Zaterdag 

5 september
van 11 tot 16 uur 
J.P. Heijestraat 21A 

Hazerswoude Rd
Meer info op pagina 11 van deze GHK
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Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Na vele arbeidzame levensjaren, met vreugdevolle en 
ook droevige dagen, is onze pa, schoonpa en opa naar 

het ‘Licht’ gegaan, dat door de open poort komt stromen. 
Daar hoopt hij zijn lief Wil en zoon Auke weer te ontmoeten.

Jan Ykema
* Ulrum 1925 † Koudekerk aan den Rijn 2020

Weduwnaar van Willemijntje Bos 2015 †

 Auke Cornelis 1977 † Kees en Nanni Wilma
  Melle Daan
 Ruud en Ingrid Jard en Rick Jet en Maikel
 Auke Lotte
  Anna  Ike en Joke
 John en Marjolijn Sophie Fay
 Eva en Bram  Jim

Park Te Horn 6, 2396 CP  Koudekerk aan den Rijn

Op zaterdag 22 augustus namen wij afscheid van Jan.

Als gevolg van de huidige corona situatie heeft de begrafenis 
in besloten kring plaatsgevonden.
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Thuis in uw dorp!2020

Coronavirus, zo gaat  
Habeko wonen ermee om

Ons kantoor in Hazerswoude-Dorp is gesloten. Maar 
we zijn wel bereikbaar! Heeft u een vraag? Bel of mail 
ons dan. Wij helpen u graag. Bezoek op kantoor kan 
alleen als er vooraf een afspraak is gemaakt. Ook is  
het belangrijk dat u alleen komt als u klachtenvrij bent.  
Dus geen koorts, verhoging of verkoudheidsklachten. 
Natuurlijk houden we 1,5 meter afstand en schudden 
we geen handen.

Onderhoud en reparatieverzoeken
Voorlopig gaan alle geplande onderhoudswerkzaam-
heden door en nemen we uw reparatieverzoeken in 

behandeling. De aannemers werken volgens 
een veilige werkwijze die geldt voor de hele 
bouw. Dit houdt onder andere in dat zij de 1,5 
meter afstand in acht nemen. Wij vragen u deze 
afstand zelf ook te houden. Heeft u op de dag 
van de afspraak  toch gezondheidsklachten? Belt u 
ons dan! We maken dan een nieuwe afspraak. 

Op de website leest u de nu geldende maatregelen 
en de meest actuele informatie. Verder verwijzen 
wij u ook graag naar de websites van de overheid 
en het RIVM.

Wees aardig voor elkaar
Zomer in Nederland, dat betekent doorgaans: tuindeuren open, lekker barbecueën met 
vrienden en genieten van spelende kinderen in de buurt. Deze zomer is alles anders. Door 
de coronacrisis brengen we met z’n allen veel meer tijd thuis door dan anders. Dus letten 
we automatisch meer op elkaar. Dat levert al snel irritaties op. Lawaai van klussende buren, 
harde muziek, buiten telefonerende thuiswerkers, drukke kinderen, blaffende honden. De 
stank van de barbecue en de ergernis over slecht onderhouden tuinen... Zaken waarover u 
zich in andere jaren misschien veel minder druk maakte, ervaart u nu als overlast. Deze tijd 
vraagt van ons allemaal dat we meer rekening houden met elkaar.

Ons advies: wees aardig voor elkaar, praat erover en bedenk samen een oplossing. 
De meeste mensen zijn best bereid rekening te houden met de buren. Wilt u tips over 
hoe dit het beste op te pakken is? Kijk dan op www.problemenmetjeburen.nl. Ook op 
www.habekowonen.nl vindt u handige tips. Komt u er echt niet uit, neem dan contact 
met ons op. Wij kunnen bijvoorbeeld buurtbemiddeling voor u inschakelen.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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De afgelopen weken stijgt het aantal coronabesmettingen in Nederland weer. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, 
houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop.

Slot kapot? 
Even Habeko bellen… 
Heeft u problemen met een slot? Draait het slot niet goed meer dicht of krijgt u de 
sleutel er niet makkelijk in of uit? Probeer het eerst op te lossen door wat olie in het  
slot te spuiten. Werkt het dan nog niet goed? Neem dan altijd contact met ons op!  
Wij verzorgen deze reparaties en nemen de kosten voor onze rekening.

“Is de sleutel afgebroken in het slot of heeft u zichzelf buitengesloten? Bel dan ook 
eerst naar ons kantoor,” zegt Carola de Haas, medewerker Klant & Woning. “Tijdens 
kantooruren sturen we een aannemer die het probleem oplost. ’s Avonds en in het 
weekend schakelt Intertel, onze 24-uursdienst, een betrouwbare slotenmaker in. In beide 
gevallen zijn de kosten wél voor de huurder. Maar, dat is vaak veel goedkoper én veiliger 
dan wanneer je zo maar een slotenmaker op internet zoekt en met spoed laat komen.”

Wilt u weten welke reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn en  
welke voor rekening van Habeko? Kijk op www.habekowonen.nl/voor-huurders/

Tuinwedstrijd:
steen eruit, plant erin
Doet u mee aan onze tuinwedstrijd ‘Tegels eruit en planten erin’? Dat levert een fijne, 
groene tuin op en is ook nog eens goed voor het milieu. Gaat u de uitdaging aan? 
Stuur voor- en na-foto’s van de tuin naar info@habekowonen.nl met als onderwerp 
‘Tuinwedstrijd’. Doe dit vóór 31 oktober 2020. U maakt kans op een cadeaubon van een 
tuincentrum in de buurt ter waarde van€ 100,-. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Wij zoeken enthousiaste 
bestuursleden. 
Kijk op www.sbhw.nl

DOE
MEE
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GEEN JAARMARKT WEL UITVERKOOP 
VAN DONDERDAG TOT EN MET ZATERDAG

GEVEN WIJ TOT WEL

50% korting50% korting** 
op een grote collectie (zonne)brilleN

* Alleen in de winkel, vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 116
Hazerswoude - Dorp

T. 0172 587 404

W W W . T U I J N O P T I E K . N L

SUMMER

WIJ BLIJVEN!

Donderdag 26, vrijdag 27 Maandag 31 augustus 
 en zaterdag 28 augustus van 10.00 tot 18.00 uur

 Lingerie, Badkleding Dames en herenkleding, Lingerie,  
 en Nachtkleding Badkleding en Nachtkleding

 Braderie prijzen! Braderie prijzen!                                  
 In onze winkel in Waddinxveen In onze winkel in Hazerswoude

 Dorpstraat 33, Waddinxveen Dorpsstraat 138, Hazerswoude

(i.v.m. de corona maatregelen kunnen er (i.v.m de corona maatregelen kunnen er
maar 3 klanten tegelijkertijd de winkel bezoeken. maar 6 klanten tegelijkertijd de winkel bezoeken.

 Bij meer personen vragen wij u buiten te wachten) Bij meer personen vragen wij u buiten te wachten)           

*niet geldig op basis en nieuwe collectie *niet geldig op basis en nieuwe collectie

Braderie aanbiedingen!
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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 30 augustus   09.30 uur Ds M. Maas, 

Dordrecht; 18.00 uur Ds J. Th. Pronk, Sirjansland 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 30 augustus 10.00 uur Ds A.J.G. Dronkert, 

Den Haag 
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 30  augustus   09.30 uur Ds J.J. Tanis,   15.00 

uur Ds A.P. Baaijens Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 30 augustus 09.00 uur Eucharistieviering. 

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

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 30 augustus 09.30 uur Ds W.A. v.d. Lugt, 

Houten 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 30 augustus 09.30 uur Dhr E.J. Bergman, 

Katwijk aan Zee, 18.30 uur Ds A.B. van Campen. 
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 begin juni wordt er weer 
een dienst gehouden in één 
van de kerkgebouwen. Om een 
dienst bij te wonen dient u zich 
vooraf aan te melden via scri-
ba@pknkoudekerk.nl . Meer 
informatie vindt u op www.
pknkoudekerk.nl  De diensten 
worden ook uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl   

Zondag 30 augustus is de 
dienst in de Ontmoetingskerk, 
aanvang 10.00 uur met domi-
nee Willem Biesheuvel. Tevens 
is er deze zondag kinderneven-
dienst en oppas. Aanmelden 
verplicht (zie boven) 

OPENSTELLING PRO-
TESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur is één van de 
pastores aanwezig in één van 
de kerkgebouwen. U kunt bin-
nenlopen om daar even stil te 
zijn, een kaarsje aan te steken, 
of de aanwezige pastor per-
soonlijk te spreken. Op woens-
dag 26 augustus is pastor 
Laurien Hoogerwerf in de Brug-
kerk. Woensdag 2 september 
is dominee Willem Biesheuvel 
in de Ontmoetingskerk.

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

SOEP & PRAATJE
Eén keer per twee weken, hou-
den we op dinsdag weer een 
gezellig Soep & Praatje, met 
een kleine groep zodat we de 
coronaregels in acht kunnen 
nemen. Dinsdag 25 augus-
tus om 12.00 uur bent u weer 
welkom. De volgende Soep & 
Praatje is op dinsdag 8 sep-
tember om 18.00 uur. De loca-
tie 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 30 augustus is de kerk open 
van 10.30 – 11.30 uur en kunt 
u binnenlopen, een kaarsje 
aansteken, even rustig zitten, 
misschien bidden en luisteren 
naar orgelspel of mooie mu-
ziek. Nico Wesselingh zal het 
orgel bespelen. Op 6 septem-
ber is er een Eucharistieviering 
om 11.00 uur. De voorganger 
is pastoor R. Visser. Voor deze 
viering moet u zich van tevo-
ren aanmelden, dit kan tot vrij-
dag 21 augustus 12.00 uur: Als 
u zich aanmeldt dan zullen we 
uw telefoonnummer of email-
adres nog enige weken bewa-
ren voor het geval er ergens 
een besmetting mocht zijn. 
Als u ziek wordt of corona ver-
schijnselen heeft, en u bent in 
de kerk geweest, wilt u dit dan 
aub ook aan de parochie mel-
den! Ook al zijn we één paro-
chie, in iedere kern gaan de pa-
rochianen van de eigen kern 
voor. Nu er weer vieringen zijn 
wilt u misschien ook weer in-
tenties doorgeven. Dat kan bij 
het secretariaat van onze kern. 
Aanmelden voor de vierin-
gen parochiekern H.H. Micha-
el en Bernardus: Email adres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl  Telefoonnummer 
071-3414210 

GEBEDSINTENTIES 
Nu er weer vieringen zijn, wilt 
u misschien ook weer inten-
ties doorgeven. Dat kan bij 
het secretariaat van onze kern 
via het volgende email-adres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl.  

KERKTIJDEN 
Met ingang van september zijn 
de vieringen en de openstelling 
van de Bernarduskerk weer om 
11.00 uur.

LIVESTREAM-VERBINDING 
IN DE MAAND 

JULI EN AUGUSTUS 
In de maanden juli en augustus 
is er elke zondag morgen om 
9.30 uur een livestream kerk-
dienst te volgen vanuit de Bo-
nifaciuskerk. De liturgie kunt 
u downloaden op de website 

van de parochie: www.heilige-
thomas.nl 

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is in deze weken, 
niet zoals gebruikelijk, ge-
opend op de donderdagmid-
dag. Voor vragen kunt u altijd 
mailen naar: Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus (hh.micha-
el-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen naar 
071-3414210, want gelukkig 
neemt Annie van Dijk altijd de 
telefoon op. Het is een door-
geschakeld nummer, dus even 
geduld en de telefoon een aan-
tal keren laten overgaan om 
contact te maken

AANDACHT VOOR MIVA IN 
HET WEEKEND VAN 29 EN 

30 AUGUSTUS 
In het weekend van 29 en 30 
augustus zal uw aandacht wor-
den gevraagd voor de jaarlijkse 
MIVA-collecte. MIVA gelooft 
in mensen die zich inzetten 
om anderen te helpen. Geluk-
kig zijn er mensen die het als 
hun roeping zien om kwets-
bare mensen in afgelegen ge-
bieden te helpen, voor wie de 
basisvoorzieningen te ver weg 
zijn, en hoe moeilijk de weg er-
naartoe is. MIVA ondersteunt 
deze mensen met onmisbare 
vervoers- en communicatie-
middelen. Hierdoor vergroot 
MIVA hun bereik, waardoor zij 
in staat zijn om nog meer men-
sen te helpen. Juist op de plek-
ken waar hulp het hardst no-
dig is, en zelfs levens gered 
kunnen worden. De opbrengst 
van de collecte in het weekend 
van 29 en 30 augustus zal voor 
MIVA zijn. Kerkgangers kunnen 
een gift deponeren in een bus 
achter in de kerken, of een be-
drag voor dit doel overmaken 
op de bankrekening NL36 INGB 
0006 1923 37 t.n.v. parochie H. 
Thomas onder vermelding van 
‘MIVA-collecte’. Hartelijk dank 
voor wat u geeft. 

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. 

KWF collecteert in Rijnwoude 
op 1,5 meter, of met donatiekaarten
Collecteweek 30 aug t/m 5 sep aangepast vanwege coronavirus

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (30 
augustus tot en met 5 september) wordt ook in een deel van Rijn-
woude weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus 
gebeurt dat in aangepaste vorm, op anderhalve meter afstand van 
de voordeur. Waar collectanten zich nog niet comfortabel voelen 
met langs de deuren gaan, proberen we zoveel mogelijk donatie-
kaarten te verspreiden. De collecte is dit jaar extra belangrijk, want 
de coronacrisis heeft de kankerpatiënt hard geraakt. We hopen dan 
ook dat Rijnwoudenaren gul geven. 

Door maatregelen als voldoende afstand houden of collecteren via 
donatiekaarten kan de nationale collecteweek van KWF ook in co-
ronatijd op een veilige manier plaatsvinden. Dat is goed nieuws, 
want nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland kanker. Bo-
vendien zijn tientallen miljoenen euro’s minder beschikbaar voor 
kankeronderzoek, doordat evenementen als Alpe d’HuZes en de 
Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levensreddend onder-
zoek is daarom hard nodig. 

Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met contant geld kun je ook contactloos via 
een QR-code doneren. De gever kan deze code scannen met zijn 
mobiele telefoon en zo een gift overmaken. Ook gaan collectanten 
dit jaar geld ophalen via WhatsApp. Via een appje met een dona-
tielink nodigen zij hun contacten uit om te geven voor kankeron-
derzoek.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen, aan de 
deur of via je mobiel? Het collecteteam in Rijnwoude (alle dorpen) 
is nog op zoek naar collectanten. Meld je aan via kwfrijnwoude@
kpnmail.nl. 
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www.bakkerammerlaan.nl

Rondo’s  4 stuks

Saucijzenbroodje
De aanbiedingen gelden van 27 augustus t/m 2 september

                                                            

3,50
                                                            

1,25

Taarten en gebak zijn 
ook online te bestellen

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

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

Kip ananas wrap

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

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

Vleeswarentrio:

Grillham
Varkens-

rollade
Grillworst

4.49
Meepakker:

Kip
schnitzels

4 stuks

5.98
Uit eigen keuken:

Portie 
Nasi
3.49

Vlugklaarpakket:

4 Slavinken

4 Cordon 
Bleu vinken

7.98
Altijd lekker!

Shoarma
vlees 

500 gram

4.49
Weekendtip!

Biefstuk
reepjes
500 gram

6.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

24 t/m 29 augustus 

Bezoekers, vrijwilligers, sponsors,
dit jaar helaas niet, dus.........

Tot de jaarmarkt van 2021
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Ellende
Soms lopen de zaken net iets anders dan je je had voorgesteld. Ik 
zat nog wat na te genieten van de wilde-bloemenzee, van het óp-
schie-tend struweel en van de heel voorzichtig bloeiende rozen aan 
het begin van Plan Zuid... maandenlang op chaotische toestanden 
uitgekeken en nu dit zeer aantrekkelijke perspectief. Mijn blik werd 
getrokken door twee mooie bloemen verwant aan die exemplaren 
waar Van Gogh zo gek op was, maar... toen begon de ellende.
Een klein meisje - fleurig rokje, hip hempje - maakte op haar skate-
board een verkeerde beweging (helde iets te veel naar voren) en 
smakte op het asfalt. Ze wilde niet huilen, maar haar verkrampte 
gezicht sprak boekdelen. En... of de duvel er mee speelde, even la-
ter struikelde een jongetje over een verdwaalde steen en hij maakte 
eveneens op pijnlijke wijze kennis met keihard plaveisel: geschaafde 
kin en bloederige knieën.
Toen ik daarna twee honden door het zojuist geschoffelde rozen-
perkje zag rauzen, haakte ik af; eerst maar wat verpozing zoeken in 
de krant. Hoe bedoelt u ‘verpozing’?
- Oppositieleider Navalny op de ic, waarschijnlijk t.g.v. vergiftiging. 

In de begeleidende tekst werd vermeld dat de Russische Geheime 
Dienst wat betreft gifmoorden en belangeloze hulp bij zelfmoor-
den een rijke traditie kent.

- Loekasjenko houdt van kleurrijke figuren; de gevangenen in de 
Wit-Russische detentiecentra kunnen ervan mee praten met hun 
bont en blauw geslagen ruggen en billen.

- Niet alleen de Amerikaanse politie weet hoe ze weerloze ar-
restanten een lesje moet leren... ook de jongens en meisjes van de 
Belgische Hermandad schromen niet hun prooi stevig aan te pak-
ken. En zo’n perfect uitgevoerde Hitlergroet spreekt bij sommige 
zuiderburen nog steeds tot de verbeelding.

- Hamas heeft een nieuw spelletje ontdekt: als de wind uit de 
‘goede(?)’ hoek waait, is het mogelijk brandbare ballonnen van-
uit de Gazastrook richting Israël te sturen. Aanmaak-ballonnetjes 
voor een fikse barbecue.

- Hè, eindelijk een positief bericht. Voor de kust van Mozambique is 
een enorm gasveld ontdekt. Daar kunnen die Mozambikanen iets 
mee: wapens kopen teneinde IS en ander geteisem te bestrijden 
en ook nog eens een douceurtje voor al die arme sloebers. Klein 
minpuntje: de notoir corrupte bestuurders weten wel raad met die 
gasdollars. De escortdames staan al te popelen.

- Nou zeg, nóg een rooskleurig berichtje. Er zijn dit jaar minder     
fietsen gestolen. Klein minpuntje: Poolse bendes maken jacht op 
de dure elektrische fietsen en die gaan met gezwinde spoed en 
met de vlam in de pijp richting Warschau en aanverwante stort-
plaatsen.

- Het berichtje over de demonstranten die ageren tegen de coro-
na-maatregelen kan ik gelukkig overslaan, zij het dan niet met 
droge ogen: je denkt in een beschaafd land te wonen en plotseling 
blijkt dan dat het minkukel-gebroed zich enthousiaster voortplant 
dan je ooit vermoedde.

Het loopt iets anders. Aanvankelijk die heerlijke (cliché)-kreten: 
blauwe luchten, zonovergoten stranden, groene en dus grazige wei-
den, schaduwrijk lover, vrolijk flanerende bruinverbrande dames en 
heren... vergeet het maar. Een ogenschijnlijk verrukkelijke realiteit 
blijkt onder dat dunne laklaagje een gruwelijk monster te koesteren.
Even de andere kant opkijken? Water naar de zee dragen, uilen naar 
Athene dragen... Maar goed, wie bang leeft, gaat ook bang dood!

Wist

CursiefjeTheo Kraan en 
Jannie Kraan-Wortman 
55 jaar getrouwd! 
Toen Theo Kraan en Jannie Wortman elkaar 59 jaar geleden tegenkwamen langs 
de zijlijn bij Bernardus, toen nog in de Groenendijk gelegen, was dat het begin van 
hun leven samen. Augustus 1961, tijdens een feest in de Groenestein, kregen zij of-
ficieel verkering.

Theo, de jongste van tien kinde-
ren, werkte bij Jan de Boer als 
metselaar en tegelzetter, later 
heeft hij 25 jaar bij Fasson ge-
werkt en Jannie werkte bij v/d 
Voort in de kruidenierswinkel.

Trouwplannen!
Er werden huizen gebouwd in 
de Potgieterlaan waar zij graag 

wilden wonen. Na het kerkelijk 
huwelijk op 27-08-1965 trokken 
zij eerst bij broer Cor naast De 
Hoop in tot deze huizen klaar 
waren. Jannie trouwde in een 
jurk die zij zelf bij elkaar heeft 
gespaard van de fooien bij v/d 
Voort. 
Binnen vier jaar kregen zij drie 
kinderen; Jolanda, Jacqueline en 

John en tien jaar later werd Ju-
dith geboren. 

Niet alleen maar zonneschijn...
Een liefdevol huwelijk met 
hoogtepunten zoals het vakan-
tiehuisje in het Grote Bos, de 
reis naar Nieuw Zeeland, de 
vele uitstapjes naar het strand 
en Panbos en de geboortes van 
de kleinkinderen.
Vijftien jaar geleden kreeg Jan-
nie een herseninfarct en kwam 
hierdoor in een rolstoel terecht. 
Hierdoor moesten zij gelijk-
vloers gaan wonen in Albrecht-
staete in Koudekerk. 

Samen zijn..
Wat een geluk dat zij op dit 
mooie plekje konden gaan wo-
nen. Samen genieten zij van hun 
tuin, het maken van uitstapjes, 
de klusprojecten van Theo, ‘Wie 
kent zijn molentjes niet?’, de 
spelletjes en het maken van leg-
puzzels. 

Wel grote club, maar helaas 
met beperkingen..
Inmiddels zijn er negen klein-
kinderen en één achterklein-
kind bijgekomen. Een grote 
koppel dus maar helaas door 
alle maatregelen rondom Co-
vid-19 kan deze dag niet met 
zijn allen gevierd worden. Om 
Theo en Jannie toch op een spe-
ciale manier in het zonnetje te 
zetten, plaatsen we deze mooie 
foto's van hen in de Groene Hart 
Koerier. 

We wensen hen donderdag 
een fijne dag toe.

De officiële trouwfoto! a.s. donderdag 27 augustus is hij 55 jaar oud!

Drie jaar geleden - bij de  80-jarige verjaardag van Theo - was de club al groot.... nu nog wat meer!
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangers
Op een parkeerplaats aan de Maatschapslaan in Alphen 
aan den Rijn staan al geruime tijd twee aanhangwagens 
naast elkaar geparkeerd. Onderzoek naar deze aanhang-
wagens heeft geen eigenaar of eigenaren opgeleverd.

De vrijheid van het verkeer wordt belemmerd omdat deze 
aanhangwagens al geruime tijd ongebruikt geparkeerd 
staan op een openbaar weggedeelte. Wij verzoeken de 
eigenaar of eigenaren van deze aanhangwagens zich 
binnen één week te melden bij het team Toezicht en Hand-
having via telefoonnummer 14 0172 óf deze aanhangwa-
gens te verwijderen. Als dit niet gebeurt, verwijdert de 
gemeente deze aanhangwagens.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande personen naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan 
ingeschreven:
-  O. Lamghari, Rijndijk 340 A Hazerswoude-Rijndijk;
-  H. Boughalab, Rijndijk 340 A Hazerswoude-Rijndijk;
-  M.J. van Oudenallen, Dillenburgstraat 48 Alphen aan den 

Rijn;
-  L.M. Verbakel, Steenbokstraat 6 Hazerswoude-Rijndijk.

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

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende bestem-
ming zijn opgenomen in de BRP, kan dat gevolgen hebben 
voor bijvoorbeeld huurtoeslag of sociale voorzieningen. 
Het recht op voorzieningen en diensten van overheidsin-
stanties hangt namelijk samen met de inschrijving in de 
BRP.

Besluit maatwerkvoorschriften Greenlink BV 
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt 
namens de Gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat 
besloten is om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor 
Greenlink BV op de locatie Duitslandlaan 2 in Hazers-
woude-Dorp. De voorschriften hebben betrekking op 
geluid. De procedure heeft het kenmerk 2020077229.

Inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start 
op 27 augustus 2020, de eerste werkdag na de publicatie-
datum van deze bekendmaking. Een dag na de start van 
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode 
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 gereageerd 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, 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 
telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen met behulp van een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer infor-
matie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behan-
deling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen 
van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Heeft 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 voor-
ziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen met behulp van een elektronische handteke-
ning (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 voorzie-
ning zijn kosten verbonden.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. 
Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activi-
teiten.
-  V.O.F. Kroft-Van Bemmel, J.C. Hoogendoornlaan 43 in 

Alphen aan den Rijn: het aanbouwen aan de bestaande 
rundveestal t.b.v. jongvee inclusief mestberging.

-  AC Autoservice B.V., Produktieweg 14 in Alphen aan den 
Rijn: het melden van een autogarage incl. showroom 
voor in- en verkoop personenauto’s.

-  Stadsherberg Alphen B.V., Raadhuisstraat 118 in Alphen 
aan den Rijn: het oprichten van een hotel met 11 kamers 
met ontbijtruimte/lunchroom/restaurant.

-  Henk Romijn Jachtschilders, Hoogewaard 225 in Koude-
kerk aan den Rijn: het melden van een verhuizing van 
het bedrijf in het schilderen van plezierjachten van loods 
14 naar loods 4.

-  WK Techniek, Ondernemingsweg 10 in Alphen aan den 
Rijn: het melden van een bedrijf in het reviseren van 
cilinderkoppen en auto-onderdelen.

-  Automobielbedrijf Beintema & Van Leest, Nijverheidsweg 
5 in Alphen aan den Rijn: het oprichten van een autobe-
drijf met onderhoud en reparaties aan personenauto’s en 
tevens in- en verkoop van personenauto’s.

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesy-
stemen buiten interferentiegebieden of het lozen van 
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit 
een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die 
gevallen kan worden volstaan met een melding van de 
activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende melding ontvangen:
- Remon Aardwarmte B.V., Suikerpeer 1 t/m 27 en Peren-
gaarde 65 t/m 91 (Waterrijk) in Boskoop: het realiseren 
van gesloten bodemsystemen t.b.v. het duurzaam 
verwarmen en koelen van 28 appartementen. 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 
het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter 
inzage.

WEEK 35 
26 augustus 2020

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

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

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

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 1 september 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

20.00 uur: Bezwaar tegen handhavingsbesluit 
kamerbewoning Bootstraat 11 in Boskoop.
20.30 uur: Bezwaar tegen een verleende omgevings-
vergunning (V2020/070) aan Dorrepaal Beheer B.V. 
voor het plaatsen van een nieuwbouwloods met 2 
etages ten behoeve van een caravanstalling aan de 
Hoogewaard 151 in Koudekerk aan den Rijn.
Locatie: Werkcafé I op de begane grond van het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn 
(plaatsnemen bij de koffiecorner).
Voor nadere informatie over bovenstaande onder-
werpen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften, tel. 0172-
465983.

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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Vergunningen
13 augustus t/m 19 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. 
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan 
zijn vergunning te verlenen voor:
Alphen aan den Rijn
-  Raadhuisstraat 118; brandveilig in gebruik 

nemen van het pand (V2020/591). 

Ter inzage en zienswijze
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 27 augustus 2020 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden 
ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. van der Zanden van de 
afdeling Publieksdienstverlening op telefoon-
nummer 14 0172. Alleen degenen die tijdig ziens-
wijzen indienen, kunnen later beroep instellen 
tegen een uiteindelijk besluit.

Vergunningen Regulier
Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen:
Aarlanderveen
-  Noordeinde 94; afwijken bestemmingplan 

wijzigen kantoorfunctie van bijgebouw naar 
woonfunctie (V2020/698) 

Alphen aan den Rijn
-  Rozenstraat 26; plaatsen carport in achtertuin 

(V2020/695) 
-  Engelenburg 4; uitbreiden woning (V2020/696) 
-  Lupinesingel 570; vervangen kozijn begane 

grond voorkant woning (V2020/697) 
-  Norbertijnenlaan 144; realiseren erfafscheiding 

en veranda (V2020/699) 
-  De Oude Wereld 104; vervangen houten kozijnen 

in voorgevel door kunststof kozijnen 
(V2020/700) 

-  Grashof 1; afsluitbaar maken carport aan 
voorkant en buitenkant bekleden zoals 
aangrenzende schutting (V2020/701)

-  Kotter 12; realiseren opbouw op garage 
(V2020/702) 

-  Zaagmolenweg 2A; plaatsen erfafscheiding 
(V2020/703) 

-  Prins Hendrikstraat 87; vervangen 
drainagesysteem zijkant woning (V2020/704) 

-  Korenmolen 38; realiseren extra verdieping op 
woning (V2020/705)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Archeonlaan 1 (13-08-2020); tijdelijk plaatsen 

twaalf tweepersoonstenten (V2020/538) 
-  Gnephoek 24 (18-08-2020); afwijken 

bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/383) 

-  Henry Dunantweg 10 (18-08-2020); verbouwen 
kantoorgebouw tot 14 appartementen 
(V2020/241) 

-  Lupinesingel 570 (18-08-2020); vervangen kozijn 
begane grond voorkant woning (V2020/697) 

-  Hooftstraat 207 (19-08-2020); plaatsen 
dakopbouw (V2020/513) 

-  Thailandsingel 96 (19-08-2020); plaatsen 
balkonbeglazing (V2020/575) 

-  Thailandsingel 88 (19-08-2020); plaatsen 
balkonbeglazing (V2020/576) 

-  Thailandsingel 84 (19-08-2020); plaatsen 
balkonbeglazing (V2020/577) 

Boskoop
-  Kalverdans 26 (18-08-2020); bouwen woning en 

aanleggen inrit (V2020/543) 
-  Weegbree 27 (18-08-2020); vervangen en 

vergroten dakopbouw (V2020/691) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 119 (18-08-2020); voorbelasten 

Westvaartpark (V2020/440) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Rietveldsepad 6B; afwijken bestemmingsplan 

voor noodwoning/recreatie woning (V2020/529) 

Evenementen
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Op straat tussen Reigerstraat 1 t/m 

14 (14-08-2020); buurtbarbecue op 
29 augustus 2020 (E2020/155) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking is de 
bezwaarclausule van toepassing. U kunt 
bezwaar maken via www.
alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten tot het verwijderen van de 
onderstaande individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met bijbehorende borden in:
Alphen aan den Rijn
- Polderpeil 200 

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

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

De gemeenteraad vergadert tijdelijk ook digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de website 
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een vergadering is mogelijk. Bel of e-mail hiervoor gerust met de griffie: telefoon 
0172 – 465 352 of griffie@alphenaandenrijn.nl.  We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 3 september 2020, Raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur

•  Actualisatie Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2020
•  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk en beeldkwaliteitsplan

Donderdag 3 september 2020, Informatiemarkt Vitaliteitsplan (20.15 uur) en 
informatiemarkt Begraafplaatsen (21.30 uur)

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS): https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de Raad-
spraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Raad vergadert tijdelijk 
deels digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk deels digitaal 
vanwege het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Voetmeting voortaan verplicht?
Het verplicht stellen van een voetmeting is iets wat onze 
schoenconsulente Yvette het liefste zou willen. Dagelijks 
scant ze voeten op de 3D voetenscanner in  Loopcentrum 
Rijnland en ze is zo verbaast wat ze allemaal ziet.

Natuurlijk kan een voetmeting  niet 
verplicht gesteld worden, vertelt ze, 
maar het zou beter zijn voor iedereen 
die spontaan gaat hardlopen, wande-
len of andere sportieve vakanties start, 
om eerst even bij ons langs te komen.

De voetscan is gratis en de meeste mensen mankeren niets en 
kunnen vooruit met een goeie confectieschoen. Maar regel-
matig heb ik bezoekers met gevoelsverlies in de voeten of een 
vreemde beweging in de heup en/of knie. Ook zie ik dagelijks 
klanten waarbij de middenvoetsbeentjes zoveel druk geven dat 
er al snel klachten zullen volgen.

In die gevallen kan ik niet met een goede schoen of een paar 
comfortzolen uit de voeten, vertelt ze. Gelukkig heb ik dan een 
team om me heen zoals  Van Gils Footcare of de Podotherapeut 

die mee kunnen kijken en een goede oplossing kunnen 
aanbevelen.

Vorige week had ik nog iemand op de scan die ik zo kon 
doorverwijzen naar Van Gils Footcare. De voet knikte zoveel naar 
binnen dat het voetskelet onbuigzaam was geworden. Als je dan 
ziet hoe de mobiliteit toeneemt met leuke maatschoenen, dan 
heeft zo’n klant spijt dat hij niet eerder is gekomen. We hebben 
vanuit het Loopcentrum korte lijnen met de poli orthopedie van 
het Alrijne ziekenhuis. Dus als het nodig is kunnen we snel 
schakelen.

Wil je vrijblijvend advies? Maak dan een afspraak op ons gratis 
voetenspreekuur op dinsdag van 13.30-14.30 uur, waarbij er 
vanuit meerdere disciplines naar je voet of houdingsklacht 
gekeken wordt.

Je kunt dagelijks binnenwandelen
in Loopcentrum Rijnland van 

8.30-17.00 uur en op zaterdag van 
10.00-16.00 uur. Op zaterdag is er ook 

een fysiotherapeut i.o. aanwezig 
waar je met je vragen terecht kunt.
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Afdeling niet ontevreden over verkoop

Zonnebloem verkoopt minder loten
Ieder jaar gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem huis aan huis om loten te ver-
kopen. De opbrengst van de lotenverkoop bepaalt voor een belangrijk deel het in-
komen van een afdeling van de Zonnebloem. Daarmee kan zij activiteiten onderne-
men en opstap gaan met mensen die anders daar niet toe komen. 

Ook dit jaar waren de voorbe-
reidingen voor de lotenverkoop 
alweer gestart, toen opeens het 
coronavirus zijn intrede deed 
en alles anders werd. Huis aan 
huis loten gaan verkopen mocht 
niet meer en dat was een flin-
ke domper voor alle afdelingen 
van de Zonnebloem. 

De afdeling Rijnwoude-Zuid 
bleef niet bij de pakken neerzit-
ten en bedacht een creatieve op-
lossing om toch hun loten aan 
de man te brengen. Er werden 
enveloppen besteld waarmee 
een bestelling voor loten kon 
worden opgegeven. Drie mo-
gelijkheden waren er: bestellen 
via de bank, bestellen via inter-

net, of op de envelop de bestel-
ling invullen en die afleveren 
bij aangegeven adressen.
Bij alle woningen in Hazers-
woude-Dorp en Benthuizen 
werd een envelop in de bus ge-
daan. Dat was best nog een hele 
klus, maar gelukkig kreeg de 

afdeling hierbij hulp van een 
groep KLM-ers, die zich aan-
boden om te helpen omdat ook 
hun werk stil lag.
Na de bezorging kwamen al 
snel de bestellingen binnen. Na-
tuurlijk hoop je dat iedere ont-
vanger de envelop ziet en rea-
geert, en dat deze niet verdwijnt 
tussen de reclamefolders bij het 

oud papier. Maar zoals ook bij 
de huis-aan-huisverkoop, wor-
den niet bij elk adres loten ver-
kocht.

Extra werk
De penningmeester kreeg het 
gelukkig druk met het klaarma-
ken van de bestellingen en er 
werden totaal meer dan 1800 
loten verkocht. Alle kopers wil 
de Zonnebloem daarvoor har-
telijk danken! Alle bestellin-
gen werden keurig aan huis be-
zorgd. Soms zelfs coronaproof 
(zie foto). 

En hoewel de opbrengst min-
der groot is dan bij de huis-
aan-huisverkoop, is de afdeling 
Rijnwoude-Zuid blij met deze 
opbrengst. Nu de regels weer 
wat soepeler zijn geworden 
hoopt ze ook binnenkort weer 
meer activiteiten te kunnen on-
dernemen, zodat die mensen 
die al heel lang thuis zitten, nu 
er ook eens even uit kunnen ko-
men.

Iedereen hartelijk bedankt, 
maar mocht u nu die envelop 
niet gezien hebben, of gedacht 
hebben: Ik bestel later wel? Het 
kan nog steeds. De loten zijn 
nog tot 1 september te bestel-
len via bankrekening NL65 
RABO 0325 9243 t.n.v. Zonne-
bloem Rijnwoude-Zuid. (Wilt 
u wel daarbij uw adres vermel-
den, anders wordt het bezorgen 
zo lastig).

Bestellen via internet kan nog 
tot oktober. Dat kan dan via 
https://www.zonnebloem.nl/
loten/p/mariskakerkvliet . 
U krijgt dan de lotnummers 
toegestuurd.

Werken aan de 
hoogspanning
Zoals eerder in deze krant gemeld zou Tennet in augustus de vogelflappen aan de 
hoogspanningsdraden gaan vervangen. Aangekondigd was dat deze werkzaam-
heden tussen Hazerswoude en Koudekerk met een helikopter uitgevoerd zouden 
worden, omdat dit een enorme tijdswinst oplevert en op de grond de meeste bouw-
wegen al opgeruimd waren.

Het geluid van de helikopter deed veel omwonenden opschrikken. Temeer omdat de heli een tijdje op 
dezelfde plaats bleef hangen. Menigeen bleef dan ook verwonderd staan kijken hoe hoog in de lucht 
een paar mannen in een bakje dat onder aan de helikopter hing, deze werkzaamheden verrichtten. 

Best spectaculair.

Op de foto van Anneke de Jong ziet u de mannen in het bakje aan het werk!

OPEN DAG
zaterdag 5 september
van 11 tot 16 uur  J.P. Heijestraat 21A Hw Rijndijk

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. We vieren een 
heel jaar feest. Zorg dat je erbij bent. Mis het niet.

Bezoek onze open dag. Maak kennis met Scouting. Durf over te ste-
ken met het vlot (alleen met zwemdiploma!). Lekker broodjes bak-
ken op het vuur of je eigen houtbrand  kunstwerk maken.
 
Gratis entree. Voor kinderen en ouders. De koffie staat klaar aan 
de J.P.Heijestraat 21A naast de speeltuin in Hazerswoude Rijndijk. 

Voor volwassenen hanteren we in verband met de corona maat-
regelen een reserveringssysteem.  Stuur een mail naar jubileum@
scouting-rheijnewoud.nl en geef aan welk tijdslot (per half uur tus-
sen 11.00 en 15.30 uur) uw voorkeur heeft. U ontvangt een beves-
tigingsmail met daarin het beschikbare tijdsslot. We laten steeds 
in kleine aantallen mensen toe en nemen voor volwassenen de 1,5 
meter afstand in acht. 

Er is nog ruimte bij onze welpen voor kinderen van 6 tot 11 jaar. De 
welpen komen wekelijks samen op zaterdagmorgen van 10  tot 12 
uur. Bij de scouts (11-15 jaar) en de explorers (15-18 jaar) is er nog 
beperkte ruimte. Deze speltak en afdeling hebben hun opkomst op 
vrijdagavond van 19-21 uur (scouts) en van 20-22 uur (explorers). 
Wil je nu al meer weten over scouting: ga naar www.scouting-rheijnewoud.nl 
of kijk op Facebook/Instagram: scouting rheijnewoud.
                                        

Tot zaterdag 5 september : we maken er een gave dag van!
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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 27 aug  Gevulde paprika met gekruid gehakt, friet € 12,00
Vr. dag 28 aug  Onbeperkt spareribs friet en een salade € 18,25
Za. dag 29 aug  Japanse Burger met biefstukpuntjes, 
  wasabimayo en friet € 13,50
Zo. dag 30 aug  Voor: Ossenstaartsoep
  Hoofd: Mixed visspies met limoenmayonaise en
  aardappelwedges € 21,50
Di. dag 1 sept  Tonijnsalade met ei en olijven gerserv. m toast € 11,00
Wo.dag 2 sept  Kiprollade m. pittige tomatensaus en friet € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

Weekmenu week 35 en maandmenu augustus
Weekmenu  Mex.salade met guacamole, gegrat. met kaas  € 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 
In Benthuizen wordt 
een VOEDSELBOS op-
gezet. De ontwikke-
lingen zijn te volgen 
op www.voedselbos-
benthuizen.nl 

OPA THEO EN OMA 
JANNIE KRAAN 
Van harte gefelici-
teerd met jullie 55 
jarig huwelijk! Liefs 
JMJRBJHJRVKJJJK-
MSJJD

Op vrijdag 28 augus-
tus en zaterdag 29 
augustus is er weer 

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp
Tel.0172-586232

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  wwiinnkkeell
wo t/m vr.:09.00u–18.00u
zaterdag :09.00u–16.00u

Laten we digitaal gaan! met de gloednieuwe OOZOO 
Smartwatches. Dit horloge uit de eerste digitale 

collectie van OOZOO heeft een rond design en zijn 
unisex. Dit horloge is comfortabel om te dragen met 
zijn ø40 mm gouden TPU horlogekast. Dit horloge 

heeft een sterke rubberen band met matte afwerking, 
wat dit horloge tot een betrouwbaar accessoire 

maakt. De zwarte wijzerplaat heeft geen wijzers, maar 
verschillende stijlen van kleurrijke digitale nummers om 

uit te kiezen. Dit horloge heeft een IP67-
classificatie. Alle horloges zijn nikkelbestendig.

Ook verkrijgbaar in 
onze webshop:

www.idesignsieraden.nl

€ 49,95

Koppelviswed-
strijd Benthuizen
Zaterdag 5 september 2020 wordt in Benthuizen de jaar-
lijkse koppelviswedstrijd gehouden.

Heb jij daar ook zin in? Doe dan mee aan de gezellige Koppelviswed-
strijd georganiseerd door de Stichting ECB.
De wedstrijd wordt gehouden op de Dijk en de van Leeuwenhoekweg 
bij de witte ophaalbrug in Benthuizen en start om 11.00 uur. Om 13.00 
uur wordt het eindsignaal gegeven. In de tussenliggende tijd proberen 
de "koppels"zoveel mogelijk vis uit de vaart te halen. Direct na 13.00 uur 
worden de winnaars van de viswedstrijd bekend gemaakt. Er zijn prijzen 
voor de beste 3 koppels.
De deelnemers moeten zelf alle benodigde visspullen meenemen en 
zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van een vispas.
Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten  de verlopen, zal de locatie 
in vakken verdeeld worden. Bij aankomst van de wedstrijd zal een vak 
worden aangewezen waar je plaats moet nemen. Alleen deelnemers mo-
gen in het vak aanwezig zijn en alle vakken zullen 1,5 meter uit elkaar 
liggen. Publiek mag van achter de afzetting kijken, op 1,5 meter afstand 
van elkaar.
Een koppel mag bestaan uit 2 personen uit 1 huishouden of uit 2 perso-
nen die beide jonger zijn dan 18 jaar. Tijdens de viswedstrijd zullen de 
richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.
Mocht een deelnemer op de dag van de wedstrijd klachten hebben als 
hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts of één van zijn huisgenoten heeft 
koorts, dan dient hij thuis te blijven.

Deelname is gratis maar je moet je wel aanmelden. 
Het aanmeldformulier vindt op www.ecb-benthuizen.nl.

De volgende activiteit, na de koppelviswedstijd, op de ECB-kalender is de 
Rabo Bietenoptocht. Deze zal dit jaar helaas niet doorgaan.

een INZAMELINGS-
ACTIE bij AH Onno 
Beugelsdijk voor de 
voedselbank. Helpt u 
mee?

Op zaterdag 29 au-
gustus helpen de 
kerken uit Hazers-
woude-Dorp de 
VOEDSELBANK bij 
hun actie bij AH Onno 
Beugelsdijk. Helpt u 
hen helpen met uw 
donaties?

Bij AH Onno Beugels-
dijk staat op 28 en 29 
augustus een mooie 
stelling met laag-

geprijsde producten. 
Speciaal voor de AC-
TIE VAN DE VOEDSEL-
BANK. Helpt u mee 
het een succes te ma-
ken?

Via deze weg willen 
wij allen, die - op wel-
ke wijze dan ook - aan 
ons 50-JARIGE HU-

WELIJK (15-08-1970 
tot 2020) hebben ge-
dacht, hartelijk be-
danken. Dit geeft 
ons in deze moei-
lijke tijden (corona) 
de kracht om door te 
gaan naar de volgen-
de mijlpaal. 
CÉCILE EN KOOS 
WEERHEIM-COLSEN.

GEVRAAGD

OUDE SPEELGOED-
AUTO'S uit de jaren 
50 /60 /70. Heeft 
u een doos staan? 
Koop het graag van 
u. Ook antiek blik-
ken speelgoed en 
oud lego is welkom. 
tel. 0640022896
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21 augustus was een mooie dag!

Gezellig van der Meer 
50+ ééndagstoernooi   
Door de Corona maatregelen kon het vorige toernooi in mei en ook het week toer-
nooi Vermeulen Open Bentlanden bij Benthuizer TennisClub niet doorgaan.

Als BTC heeft men het initiatief genomen om dagtoernooien te organiseren. Afgelopen vrijdag 21 au-
gustus, een open ééndagstoernooi voor 50+, was daarvan de eerste editie.
Deelnemers streden om de eerste plaats in 6 poules van dames-, heren- en gemengd dubbels. Er deden 
tennisspelers mee en die genoten van een heerlijke  mooie dag en een lekkere lunch. 

De volgende deelnemers zijn tot winnaars uitgeroepen:
GEMENGD DUBBEL 7  Yvonne Janssen - Jan Janssen
DAMESDUBBEL 7  Susan Stolwijk - Van der Waay -  Veronique Visser
HEREN DUBBEL 7  Marcel Brouwer - Ram Chedi
HEREN DUBBEL 8 POULE A Ben Bakker - Hans Guijken
HEREN DUBBEL 8 POULE B Hans Achenbach - Wim van der Elst
GEMENGD DUBBEL 8  Sharida Imamdi - Erik Bijl

BTC wil de organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en de sponsoren aannemingsbedrijf van der Meer 
uit Benthuizen en Sport 2000 Zoetermeer, hartelijk bedanken voor de mooie wedstrijden en de gezel-
ligheid op het terras en na het toernooi.

BTC nodigt alle tennissers in de regio van 50+ uit om zich in te schrijven voor 1 van de volgende Van 
der Meer 50+ dagtoernooien die worden georganiseerd bij Benthuizer TennisClub. De data zijn 18/9, 
23/10, 20/11 en 18/12. Inschrijven kan via de website www.btcbenthuizen.nl.

Ontmoetingsgroep voor 
jongvolwassenen met verlies
‘Praten met lotgenoten hielp om me minder alleen in mijn verdriet te voelen’

Je bent jong en dan komt je vader, moeder, broer, zus, 
vriend of vriendin te overlijden. Je leven wordt over-
hoop gegooid. De wereld draait door, maar voor jou is 
niets meer hetzelfde.  

Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde meege-
maakt hebben en beter snappen wat jij doormaakt. Op dinsdag-
avond 15 september start er een ontmoetingsgroep voor jongvol-
wassenen (18-35 jaar) met rouw. 

Onder deskundige begeleiding vanuit Humanitas Steun bij Verlies 
en Issoria Rouwondersteuning  komt deze groep negen keer bij el-
kaar (15, 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober, 10 en 17 novem-
ber en 12 januari). De bijeenkomsten vinden van 19.30-21.30 uur 
plaats in de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.

Voor informatie en aanmelding
Issoria Rouwondersteuning (Jacinta van Harteveld), 
info@issoria.nl , 06 30267068. 
Humanitas Rijnland Steun bij Verlies (Marian Leenders), 
steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl,
06 13123575

Indien gewenst is bij beide organisaties ook individuele onder-
steuning mogelijk. In oktober start er tevens een groep voor 
mensen met partnerverlies.
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Prettig Ouder worden
in Rijnwoude

Foto: Freepik

POR zoekt 
deelnemers

voor 1e digitale 
(Quiz) bijeenkomst
Deelnemers ontvangen een fles wijn

winnaars een hele mooie prijs.

Prijsvraag POR
over ouderen in

(voormalig)
Rijnwoude

Er zijn 3 prachtige prijzen te winnen

Voor meer informatie:
zie redactionele artikelen in deze

Groene Hart Koerier.

Weer naar school na 
6 weken 'Zomerpret'
Zondagmiddag sloot Zomerpret aan de Rijn na 6 weken met een 
breed aanbod aan sportieve activiteiten af met een graffitiworkshop. 
Van dit coronaproof alternatief voor de traditionele Jeugdvakantie-
week in Hazerswoude-Rijndijk werd goed gebruik gemaakt. 

Graffitikunst
De graffitiworkshop werd vanwege de voorspelde buien binnen gehouden in het nu nog 
leegstaande deel van de Rhynenburchschool waar volgende week de verbouwing tot tij-
delijk dorpshuis start. Daar was genoeg ruimte en de kinderen hoefde niet bang te zijn 
om met verf te knoeien.  Met mallen en afplakband konden de kinderen hun eigen kunst-
werk op een hardboardplaat maken en die vervolgens met verschillende spuitbussen verf 
inkleuren.  Bijna 50 kinderen waren op de workshop afgekomen die werd geleid door 
Cyrilla Kompier en Chantal Brommers. De mondkapjes die de dames op de foto op heb-
ben, waren niet alleen nodig in verband met corona, maar hielpen ook om de indrin-
gende geur van de verf tegen te houden. Aanstaande woensdag 26 augustus vinden weer 
workshops plaats, waarvoor zich ook al het maximum van 50 kinderen heeft aangemeld. 
 
Mooie prijzen te winnen
Er worden ook prijzen uitgereikt aan degenen die de mooiste kunstwerken hebben ge-
maakt. Aan het einde van de workshop zijn alle kinderen met hun werkstuk op de foto 
gegaan en het publiek mag als jury kiezen welke men het mooist vindt. Stemmen kan via 
de Website/Facebookpagina Zomerpretaanderijn.  Daarna worden de winnaars bekend 
gemaakt.  Er zijn vrijkaarten voor Avifauna te winnen én VIP toegang tot een speciale si-
lent disco voor de winnaars samen met vriendjes en vriendinnetjes. 
 
Silent disco 
De silent disco is het geluidloze maar 
knallende eindfeest van Zomerpret aan de 
Rijn dat komend weekend plaatsvindt.  De 
disco wordt aanstaande vrijdag 28 augus-
tus meerdere keren gehouden voor groe-
pen van maximaal 30 kinderen. Waar het 
dansfeest met muziek en wat lekkers te 
eten en te drinken plaatsvindt, wordt in 
de loop van de week bekend gemaakt via 
de website, facebook en e-mail aan de deelnemers. Kinderen kunnen zich ook opgeven 
via de website www.zomerpretaanderijn.nl. 
 
Volgend jaar weer?
De Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk kijkt met tevredenheid terug op de vakan-
tieweken. “Het was voor ons natuurlijk de eerste keer dat we dit hebben georganiseerd, 
maar het liep boven verwachting goed. In totaal hebben we zo’n 800 aanmeldingen op 
de diverse activiteiten gehad, vertelt Cyrilla Kompier van de organisatie. “Het was mooi 
om te zien dat er vele nieuwe vriendschappen tussen kinderen die elkaar nog niet ken-
den zijn ontstaan. We hopen dat volgend jaar de Jeugdvakantieweek, de Huttenbouw en 
het Zomerkamp weer door kunnen gaan, maar misschien doen we aanvullend daarop in 
het begin van de vakantie een paar weken Zomerpret”. Bijna alle verenigingen hebben 
meegedaan en er was veel animo voor de activiteiten bij de kinderen. Vooral de eerste en 
laatste weken waren drukbezocht. Middenin bleken veel kinderen met vakantie te zijn. 
 
Dank aan vrijwilligers en sponsoren
Ook voorzitter Richard Brommers is zeer tevreden en trots op de betrokken inzet van 
alle verenigingen: “Alle vrijwilligers mega bedankt voor jullie inzet. Ook zonder onze 
sponsoren had Zomerpret niet zo’n succes kunnen worden. Alle activiteiten konden gra-
tis worden aangeboden dankzij Stichting Beheer De Hoek, Fonds Alphen en Omstreken 
en Light Battle voor het laser gamen.”
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Prijsvraag POR over 
ouderen in ( voor-
malig) Rijnwoude
(Er zijn 3 prachtige prijzen te winnen)
Het POR (Prettig Ouder worden in Rijnwoude) is een samen-
werkingsverband tussen een groot aantal belangrijke maat-
schappelijke organisaties. Dit samenwerkingsverband heeft als 
doel om (oudere) inwoners van Rijnwoude “Prettig Ouder te la-
ten worden”.  

Maar weet u eigenlijk wel hoeveel mensen er boven de 65 jaar wo-
nen in (voormalig) Rijnwoude (cijfers 2019)? Heel graag willen we 
van u het antwoord hierop. 

Om het u niet te moeilijk te maken kunt het antwoord vinden op 
onze mooie website: 
https://prettig-ouder-worden-in-rijnwoude.nl 

Uit de goede antwoorden verloten we 3 waarde pakketten, te beste-
den bij de lokale middenstand (€ 50,- / € 35,-- / € 25,--)

U kunt het goede antwoord tot en met vrijdag 4 septem-
ber doorgeven aan Saskia Postuma (Tom in de Buurt) 
s.posthuma@tomindebuurt.nl / 06-81256668

POR zoekt deelnemers voor 
1e digitale (Quiz) bijeenkomst
Deelnemers ontvangen een fles wijn / winnaars een hele mooie prijs.
Ongetwijfeld kennen de meeste mensen wel de POR =  Prettig Ouder worden Rijn-
woude. Dit samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties heeft als doel om 
mensen in Rijnwoude “Prettig Ouder te laten worden”.  

Zo hebben wij allerlei samenwerkingsafspraken gemaakt rondom verwijzingen, hebben wij de 'Route-
kaart Rijnwoude' geïntroduceerd en een groot aantal informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor 
de oudere inwoners van Rijnwoude. Wellicht bent u het afgelopen jaar weleens op een bijeenkomst 
geweest. Helaas, door het coronavirus, kunnen wij voorlopig (zo vrezen wij) nog geen bijeenkomsten 
organiseren. Het is niet anders…… Of toch wel? 

Wij willen n.l. gaan proberen om “digitaal” bijeenkomsten te organiseren. Natuurlijk is dat best las-
tig, maar de praktijk wijst uit dat het best goed mogelijk is. Vandaar dat wij dit ook willen gaan pro-
beren. Hiervoor moeten we eerst gaan “oefenen”.  Hiervoor zoeken we voorlopig 10 “proefpersonen”. 

Wat nodig is, is een computer of laptop en internet
De rest van de informatie volgt nog vanzelf.

We willen gaan oefenen met een programma wat “Kahoot” heet. Hiermee kunnen we digitaal een 
quiz aanbieden (waar u een leuke prijs mee kunt winnen). Met het programma “teams” gaan we met 
u in contact komen.

“Kahoot” en “Teams” mag u voorlopig voor nu even vergeten. Aan u de vraag of u mee wilt doen (zal 
2e helft van september gaan plaatsvinden). Wat levert het u op?
 1. Alle deelnemers krijgen allemaal een lekkere fles wijn.
2. Uw kennis rondom digitale bijeenkomsten zal vergroot worden.
3. U gaat meedoen aan een gezellige (digitale) quiz.
4. Waar u ook nog een leuke prijs mee kunt winnen.

En wij gaan dit experiment gebruiken om grotere digitale informatiebijeenkomsten te organiseren.

Interesse? Geef dan uw naam en e-mailadres voor vrijdag 4 september door aan Jos Timmermans 
van Actief Rijnwoude: jos@actief-rijnwoude.nl / 06-23328302.  Natuurlijk kunt u ook voor vra-
gen bij hem terecht.
 
Alvast reuze bedankt namens

Digicafé  en DigiLijn 
Help: mijn telefoon, tablet, computer doet niet wat ik wil!
Door de Corona maatregelen is het Digicafé in de bibliotheekves-
tiging in Hazerswoude-Rijndijk sinds maart van dit jaar niet door-
gegaan. Het idee was om na de zomervakantie weer te starten. Het 
gebouw wordt in de komend maanden echter verbouwd en omge-
vormd tot tijdelijk dorpshuis. We merken echter dat er grote be-
hoefte is aan ondersteuning bij het gebruik van de computer, tablet 
of telefoon.  Daarom hebben we besloten de komende maanden te-
lefonische ondersteuning te bieden of wanneer dat niet lukt via een 
afspraak thuis. U kunt bellen naar Hein de Graaf voor een afspraak. 
Bel naar  06-23243944 voor een afspraak

DigiLijn
De bibliotheek Rijn en Venen biedt ook de DigiLijn aan voor alle in-
woners van Alphen aan den Rijn die beter willen leren computeren 
of hulp nodig hebben bij digitale en technische vragen. De Digi-
Lijn is iedere dinsdag én donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur 
open. U kunt hiervoor een belafspraak maken via 0172-475 771: 
optie 2 afdeling educatie en Taalhuis of een mail sturen naar di-
gitaal@bibliotheekrijnenvenen.nl. De bibliotheek zoekt vervolgens 
een geschikte Digitaalcoach om samen het internet te ontdekken. 
De DigiLijn helpt met videobellen, online shoppen en andere digi-
tale zaken. Ook voor technische vragen en onafhankelijk aankoop-
advies van digitale media kun je bij de DigiLijn terecht.
Bel naar 0172-475771 optie 2 of stuur een mail naar digitaal@bi-
bliotheekrijnenvenen.nl 

Donorwet
Ook voor vragen over de Donorwet kun je terecht 
bij de DigiLijn. Bel gerust als meer uitleg wil over 
het invullen van je keuze, of als je taalvragen of an-
dere vragen hebt over de nieuwe donorwet. 
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
HOOGVLIET.COM/DUTCHROSE 
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NU MET
EXCLUSIEF

NIJNTJE
SERVIES

ET
SIEF

BIJ IEDERE 
€ 10,- AAN 

BOODSCHAPPEN 

EEN GRATIS 

SPAARZEGEL

TOT 

57%
KORTING

GRATIS 

NIJNTJE PLACEMAT 

(2-pack)

T.W.V. € 4,95 

BIJ AANKOOP VAN 

DEZE ACTIE
DEZE ACTIE
DEZE ACTIE
DEZE ACTIE

60%
KORTING  2.79 

 DubbelFrisss 
of Taksi  
 8 pakken van 1.5 liter 
Van /7.84 - /14.24

8 PAKKEN

5.99 

PER STUK

 7.99 

 Shoarma- of 
gyrosvlees 
 Van /6.00 

 Mora saté of 
gehaktballetjes 
3 bakjes van 
160 - 190 gram 
Van /4.92 - /5.58

 Andrélon 
 Alle soorten 
2 stuks 
Van /5.98 - /13.18
 Voor 2.99 - 6.59

 Omo wasmiddel 
of -poeder grootverpakking
 Alle pakken van 4731 gram of 
fl essen van 4000 ml 
Van /19.99

800 GRAM

 4.79 
3 BAKJES

 2.99  1+1
GRATIS 

 NU 

 Per kilo 
5.99 


