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makelaardij

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

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

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
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

| 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. 2714 • Woensdag 2 september 2020

Weg met het onzalige plan van een 5,6 meter hoge geluidswal!

Raadsleden hebben 
begrip voor Pleyn '68!!

De oplossing voor het tegengaan van geluidsoverlast moet 
worden gezocht in grotere afstand van de wijk tot het 
dorpshuis en niet in een torenhoge geluidswal, doos-in-
doos gebouwisolatie of verhuizing van Pleyn’68. Voor deze 
visie kregen de Pleyn-besturen bijval vanuit de politiek. 

stichting die Pleyn’68 exploi-
teert en het Dorpsoverleg bijeen 
in dorpshuis Pleyn’68. Onder-
werp was de stroeve discussie 
tussen de gemeente, ontwikke-

laar Wilma Wonen en Pleyn’68 
over de te nemen maatregelen 
tegen geluidsoverlast van het 
dorpshuis voor de toekomstige 
bewoners van de wijk Nieuw 
Rein. Deze wijk met ongeveer 
100 woningen staat gepland om 
gebouwd te worden op de plek 
waar voorheen de Avery Denni-
son stickerfabriek stond.

Feesten horen erbij
Het gemeenschapshuis Pleyn’68 
vormt al meer dan 50 jaar een 
belangrijke ontmoetingsplek 
voor de Groenendijkse gemeen-
schap. ‘Voor menig huwelijk ligt 
hier de basis’, zoals zij zelf aan-
geven. In het nieuwe buurt- en 
dorpshuizenbeleid van de ge-
meente heeft het dorpshuis ook 
een officiële status gekregen als 
een van de (kleine) dorpshui-
zen ‘van de toekomst’. “Dat wij 
naast de rustige dorpshuisactivi-
teiten ook regelmatig avonden 
met muziek organiseren voor 
jong en oud vormt een essenti-
eel onderdeel van het activitei-
tenaanbod van Pleyn’68”, vertelt 
Martijn de Bruijn namens de be-
heerstichting.  “Met de inkom-
sten die we daarmee genereren, 

kunnen we het dorpshuis kos-
tendekkend exploiteren. Met het 
laten vallen van deze activiteiten 
ontstaat niet alleen een finan-
cieel probleem, maar raakt het 
dorpshuis ook een belangrijk 
deel van haar identiteit kwijt.” 

Geluidsoverlast
Er zijn door de drie betrokken 
partijen, wethouder van As van 
de gemeente Alphen, project-

ontwikkelaar Wilma Wonen en 
Pleyn’68 diverse voorstellen ge-
daan om toekomstige geluids-
overlast te beheersen. Wilma 
Wonen denkt dat een 5,6 me-
ter hoge geluidswal, volgens De 
Bruijn ‘bijna twee keer zo hoog 
als de Berlijnse Muur’ de oplos-
sing is. Ook wethouder van As 
heeft aangegeven dit geen re-
alistische oplossing te vinden. 
Bij die geluidswal moet het ge-
bouw ook nog altijd voor zo’n 
drie ton worden geïsoleerd. Het 
nieuwste voorstel is een ‘doos-
in-een-doos’ constructie, waar-
bij er een gebouw om het ge-
bouw heen wordt gezet. Ook 
een weinig reëel optie, zowel 
financieel als functioneel, vol-
gens de Pleyn’68 vertegenwoor-
digers. 

Lees verder op pagina 4

Afgelopen week kwamen 
raads(commissie)leden op uit-
nodiging van de Stichting Buurt-
huis Groenendijk (eigenaar van 
het pand), het bestuur van de 

Tijdens de bijeenkomst met de raadscommissieleden werd een flink programma afgewerkt. Foto Diana Baak
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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

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Na een afnemende gezondheid hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze zwager en 
oom

Jan de Gelder

 Wil en Jan †
 Aad †
 Joke en Gerard †
 Nel en Jan
 Gerda † en Ton †
 Leny
 Jan
 Annie en Hans
            Neven en nichten 
  familie Luiten

Hazerswoude-Dorp, 26 augustus 2020

Na een moeilijke periode van afnemende 
gezondheid is overleden onze broer en 
zwager

Jan de Gelder

Wij wensen Ria, de kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte om dit verlies te 
dragen.

 Familie de Gelder.
 Zussen en broers, 
 schoonzussen en zwager.
  

Wij zullen hem missen.

Geluk is het genieten van 
de kleine dingen van het leven.
Wat ben jij gelukkig geweest.

Verdrietig, maar dankbaar hebben wij  
afscheid moeten nemen van mijn lieve man 
Jan, onze fantastische vader en schoonvader  

en onze grote vriend opa

Jan de Gelder
* 12 augustus 1938 † 26 augustus 2020

Ria de Gelder - Luiten
Diana en Henk
    Natasha en Georgios
    Bianca
    Rianne en Marco
Leontien en Maarten
    Ryan, Lisa

Hazelhof 8
2391 AP  Hazerswoude-Dorp

De uitvaart heeft plaatsgevonden op 
maandag 31 augustus.

Onze speciale dank gaat uit naar alle 
medewerkers van Zorgcentrum Rhijndael, 

afdeling Poelgeest, voor hun 
liefdevolle verzorging.

Kledinginzameling van 
Stichting ZoBeRo
Helaas zijn ook voor Stichting ZoBeRo de gevolgen van de 
Corona-crisis zichtbaar en voelbaar. Ons jaarlijkse trans-
port in september 2020 kan vanwege de huidige situatie 
niet plaatsvinden. 

Gezien de onzekerheid over de verschillende grensovergangen, het vi-
rus dat misschien in het najaar opnieuw kan oplaaien en de verantwoor-
delijkheid die we voelen voor onze chauffeurs.  We zien te veel risico’s 
die voor zorgen en onveiligheid kunnen zorgen. Tegelijkertijd voelen 
we, juist nu, de nood om onze broers en zussen daar te ondersteunen. 
U zult begrijpen dat dit geen gemakkelijk besluit is geweest.

Voorlopig hopen we een transport in het voorjaar van 2021 te kunnen 
organiseren, maar dit is nog van het e.e.a. afhankelijk. We hopen daar 
snel meer over te weten. 

Ook willen we laten weten dat de keet aan de Zegwaartseweg in Bent-
huizen, waar kleding ingezameld kon worden, gesloten is. De kleding 
mag vanaf heden gebracht worden in Moerkapelle aan de Bredeweg 22, 
op het voormalig terrein van Blonk. Dit kan iedere eerste zaterdag van 

Op deze manier willen wij u bedanken 
voor het medeleven in de periode van 
ziek zijn en overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en  opa
 

Dirk Verkleij
 
De mooie woorden, vele kaarten en 
bloemen hebben ons goed gedaan.
 
 Annie Verkleij-Kempen
 Kinderen en kleinkinderen.

de maand tot en met december, 's ochtends 
tussen 9 en 11 uur. Wat we vragen is kleding, 
linnengoed, gordijnen en schoenen.  

Dit alles schoon en heel!!

Financiële steun welkom
Om de financiën te ondersteunen is een gift 
van harte welkom op NLRABO0325944776 
onder vermelding van transport 2021.

Wanneer er teveel kleding binnen komt, moe-
ten we in verband met de beperkte opslag die 
ons ter beschikking staat, een stop inbrengen.  
Voor informatie kunt u mailen naar info@zo-
bero.nl of bellen naar 0793412839.

Met vriendelijke groet, Stichting ZoBeRo
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Zo kan het ook!

Inderdaad ' zo kan het ook!'. Na de nodige berichten over foutjes, onwillige medewerkers en enorme 
rotzooi, duikt er toch plotseling een mooie positieve foto op van de herinrichting van Plan Zuid. In de 
Gerad Doustraat staat een prachtige plantenbak, midden op straat in volle bloei!
Dat mag ook wel eens in de krant, aldus de fotograaf! Onze dank voor de mooie foto!

De Zonnebloem afdeling Rijnwoude-Noord 
denkt ook in Coronatijd in mogelijkheden
Vanaf begin maart leven wij wereldwijd in een vreemde tijd en dat is bij onze Zonnebloem activi-
teiten goed te merken. We kunnen gewoonweg bijna niets organiseren omdat de gezondheid van 
onze gasten en van de vrijwilligers voorop staat bij het maken van veilige keuzes. 

Dit kan t/m 30 september: htt-
ps://www.zonnebloem.nl/
loten/p/pietfranken

U kunt t/m 6 september ook 
bellen naar een van de onder-
staande personen om aan te ge-
ven hoeveel loten u wilt kopen. 
Deze loten worden dan bij u 
thuisgebracht en ter plekke met 
u afgerekend. Een lot kost €2,-

Voor Hazerswoude-Rijndijk:
Suzan Kuijper  
06-24217314
Trudy Kransse  
06-46034164

Voor Koudekerk aan den Rijn:
Caroline Griffioen 
071-3416593 
Jose Vogelzang  
06-54780988

Tijdens het bezorgen van kaart-
jes, orchideeën plantjes, choco-
laatjes en de ”grote” rollen pe-
permunt zagen en spraken wij 
elkaar even op veilige afstand 
maar we misten de gezellige bij-
eenkomsten en uitstapjes.
Vorige week hebben we voor 
het eerst 6 gasten kunnen uitno-
digen voor een heerlijke lunch 
in de tuin.
Het was prachtig weer, de zon 

scheen en iedereen vond het 
heel gezellig om weer eens wat 
mensen te ontmoeten. Wij von-
den het ook superleuk dat zoiets 
weer mogelijk was.
Wij dachten dat doen we met-
een nog een keer, maar na al die 
hete dagen was het opeens een 
beetje te fris en te nat en door 
de zorgen over nieuwe besmet-
tingen lopen wij niet te hard van 
stapel. Wij proberen de komen-

de periode met kleine groep-
jes ergens een kop koffie met 
wat lekkers te gaan drinken al 
dan niet gecombineerd met een 
wandeling in rolstoelen als het 
weer dat toe laat.

Wij hopen op betere tijden en 
wensen iedereen een gezonde 
mooie nazomer. De groetjes van 
de medewerkers van de “Zonne-
bloem” Rijnwoude-Noord.

Intussen loopt de lotenactie van 
De Zonnebloem nog steeds! De 
mensen die al loten kochten be-
danken wij alvast voor hun on-
dersteuning! Jammer genoeg 
heeft de pandemie ook invloed 

gehad op het aantal tot nu toe 
verkochte loten in Hazerswou-
de-Rijndijk en Koudekerk aan 
den Rijn.
Een paar van onze vrijwilligers 
gaan voorzichtig weer langs de 

deuren, maar de meesten dur-
ven dat nog niet aan. 
Wij hopen daarom dat veel 
dorpsgenoten nog digitaal loten 
à 2,- per stuk bestellen bij onze 
afdeling.

Ingezonden brief
De Provincie is niet opgewassen tegen haar taken: 
Hazerswoude-Dorp volgende slachtoffer
De Provincie Zuid-Holland heeft een eerste versie van een ‘PIP’ vrijgege-
ven hoe ze een aangetoond onnodige N207 Z, alias (verlengde) Bentwoud-
laan, langs het Bentwoud aan wil leggen. Daaraan gekoppeld: Hazerswou-
de-Dorp wordt ondanks breed verzet een capaciteitsvergroting van de 
N209 door de strot geduwd, waarbij de verbetermaatregelen ondanks po-
litieke besluiten pas over 30- 50 jaar worden ‘gepland’. 

Provinciale ambtenaren en politici zijn ziende blind en horende doof
Deze vakantieperiode ontvingen betrokken inwonerorganisaties de “Eerste 
stap ruimtelijke procedure N207 Zuid van start” toegestuurd (Gedeputeer-
de Staten van Zuid-Holland hebben de eerste versie van het provinciaal in-
passingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid “vrijgegeven voor het overleg 
met medeoverheden”, het vooroverleg). Na lezing van meer dan1000 pagina’s 
blijkt dat er helemaal niets is gedaan met de inbreng van inwoners en hun 
verenigingen, niet is geluisterd, niet nagedacht. De weg wordt meteen 2x2 
stroken (wv. 2x1 bréde ‘vluchtstrook’) met een middenberm en vrij uitzicht 
op het ernaast liggende Bentwoud. “Automobilisten moeten kunnen genie-
ten van het uitzicht” (= wandelaars en rustzoekers van de verkeersherrie …)

De BeterBereikbaarGouwe-ambtenaren suggereren bewonersvoorstellen in 
lange termijnplannen op te nemen. Die bestrijken 30-50 jaar van nu! Ha-
zerswoude-Dorp moet zolang maar wachten op een oplossing voor een alles 
kapot makende verkeersgroei op de N209. Een schokkend gebrek aan kennis, 
inzicht en daadkracht of …? 
Kostbare adviseurs schreven volgens het voorgeschreven sjabloon een zeer dik 
rapport dat geen politicus leest. Staten- en Raadsleden worden feitelijk bui-
ten spel gezet met de suggestie dat aan de wettelijke betrokkenheid van bur-
gers is voldaan. 

De Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is er eindelijk ingedoken, maar …
Het is heel bemoedigend dat er vertegenwoordigers van meerdere fracties in 
de Gemeenteraad van Alphen ad Rijn zijn gaan focussen op de overigens po-
litiek toegezegde aanpak en oplossing van het tweede grote verkeersknelpunt 
in onze regio: Hazerswoude-Dorp. Maar de Provincie ziet 100.000+ Alphen 
niet staan… Alphen heeft ingestemd met de regie over de bestemming van 
een brede strook naast de N209 aan de Provincie. Die kan daarmee de ver-
keerspuinhoop in Hazerswoude-Dorp veroorzaken. De Gemeenteraad mag er 
wel over meebeslissen, maar worden deze parttimers niet verpletterd onder 
1000+ pagina’s? 

De Provincie Zuid-Holland is ambtelijk niet opgewassen 
tegen haar uitdagingen
Zuid-Holland is heel complex door de mengvorm van een Westelijk gebied 
met Rotterdam, Den Haag en nog wat 100.000+ steden enerzijds en het Groe-
ne Hart in het zuidelijk en oostelijk deel anderzijds. Veel te veel ambtelijk 
werk wordt uitbesteed aan adviesbureau’s. De deskundigheid om uitbesteed 
werk goed aan te sturen ontbreekt in ieder geval op het terrein van de infra-
structuur. Dit is geen verwijt aan individuen, maar systeemkritiek.

De Provincie Zuid-Holland is politiek-bestuurlijk niet opgewassen 
tegen haar uitdagingen
Wie wat vaker leden, vergaderingen en website over Gedeputeerde en Pro-
vinciale Staten van Zuid-Holland bezoekt of spreekt, ontgaat niet dat Gedepu-
teerde Staten een doorgangshuis is van bestuurlijk onervaren politici op weg 
naar een volgende stap in een politieke carrière. Zij doen wat kennis op over 
de Provincie. Maar hebben nauwelijks kennis en tijd om hun controlerende 
taak van GS ook maar enigszins serieus in te vullen.  Geheugen over het ver-
leden, overzicht van het heden, laat staan een weloverwogen samenhangend 
visie op de toekomst ontbreken. Begrijpelijk vanuit het individu gezien, maar 
ondermaats in het licht van de complexe problematiek. Ook dit is geen ver-
wijt aan individuen, maar systeemkritiek.

Oorzaak en gevolg
Politici accepteren al vele jaren dat ondernemers goedkope werknemers uit 
Oost-Europa halen en de belastingbetalende burger de lasten laten dragen. 
De bevolking groeit daardoor explosief, er moeten veel meer huizen worden 
gebouwd, het verkeer neemt daardoor toe. Verplaats die productie naar hun 
herkomstlanden, dat is prettiger voor de Oost-Europeanen en voor de Neder-
landse samenleving. 

Robert Hagendoorn
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Zij zelf gaan zelfs zover om ver-
huizen als uiterste optie open 
te houden. “Maar dan is Pleyn 

Toekomst Pleyn 68 
nog onzeker
Vervolg van voorpagina

"Het Pleyn" zoals generaties haar al kennen!!

bijval vanuit de zaal. Wethouder 
van As zit daar namens de ge-
meente tussenin. Hij wil graag 
(snel) nieuwe woningen, maar 
ook een maatschappelijk be-
langrijk dorpshuis dat financieel 
rendabel is. Zijn voorkeur is het 
bestemmingsplan goed te keu-
ren en daarna tot een oplossing 
te komen. Hij heeft eerder toe-
gezegd dat de gemeente daaraan 
ook wil meebetalen.  Het alge-
mene gevoel van de aanwezi-
gen werd door Henk Goes van 
de PvdA verwoord als “Pleyn’68 
heeft nog maar weinig  poot om 
op te staan als het bestemmings-
plan wordt goedgekeurd”. 

Bestemmingsplan
Afkeuring van het bestem-
mingsplan lijkt op dit moment 
het enige middel om Wilma 
Wonen om de tafel te krijgen 
om te praten over een aanvaard-
baar alternatief voor de geluids-
wal. Mocht het bestemmings-
plan toch worden goedgekeurd, 
dan rest Pleyn’68 niets anders 
dan een rechtszaak bij de Raad 
van State te starten. Op de ver-
traging die dat teweeg kan bren-
gen (zie Rijnpark) zit ook nie-
mand te wachten. 

Op donderdag 3 september 
vindt de raadscommissieverga-
dering plaats over het bestem-
mingsplan voor Nieuw Rein. 

Pleyn niet meer. Het gaat ook 
om het gebouw en de plek die 
voor de vrijwilligers en bezoe-

kers van waarde is”, aldus Ben 
Oostdam. 

30 meter afstand
Vanuit de aanwezigen kwam 
bijval voor het voorstel om een 
bredere groenstrook te ma-
ken tussen de woonwijk en het 
dorpshuis. Eventueel kan de 
strook nog verder worden ver-
breed door een rij met parkeer-
plaatsen aan de zijkant te maken 
in plaats van achter de huizen. 
“Zo wordt een afstand van 30 
in plaats van 10 meter gecreëerd 
tussen de huizen en het dorps-
huis. Dit betekent niet dat er 
minder huizen gebouwd kun-
nen worden. De in het midden 
van de wijk geplande groen-
strook wordt in dat geval alleen 
wat smaller”, volgens Oostdam. 
“Wilma Wonen is tot op heden 
echter niet bereid geweest om 
met ons hierover te praten.”
Wilma Wonen is aan zet

Op de bijeenkomst werd van-
uit de politiek het punt geadres-
seerd ‘bij wie ligt nu feitelijk 
het probleem en dus de pri-
maire verantwoordelijk voor 
het vinden van een oplossing. 
“Pleyn’68 zit er al én met de be-
staande activiteiten, Wilma Wo-
nen is de nieuw partij die er 
woningen wil bouwen en in de 
bouwplannen dus rekening zou 
moeten houden met de bestaan-
de situatie. Zij zijn nu aan zet om 
te bewegen”, krijgt Michel du 
Chatinier van de Christen Unie 

“Ommetjes 
mogen weer”
Zondag 6 september bij “Jeu de Boer”. 
Zondag 6 september mag het weer, dan is er weer Om-
metje. Dit keer zijn we te gast bij Jeu de Boer. 

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

We bieden de volgende activiteiten aan:
☛ Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 14 km / 20 km.
☛ Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 40 km.
☛ Skeeleren: (Ongeveer 6 km )
☛ Scootmobiels: (Ongeveer 6 km)

Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje 
fruit mee voor onderweg. Plastic flesjes water gaan we niet meer 
aanbieden (i.v.m. milieu).
De prijzen zijn ook iets gewijzigd:
Met Actief pas :  € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas : € 4,-- per persoon.
Zonder pas : € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.

Ommetje is mede mogelijk gemaakt door Bouwer&Officier 
en Albert Heijn van Onno Beugelsdijk.

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 30 september 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 9,99

€ 14,99 € 18,99

Smirnoff 
Vodka 

0,7L

Malibu 
Kokos 
Rum 
1,0L

€ 14,99

Glen 
Talloch 
Whisky 

1,0L

€ 13,99

€ 9,99

€ 15,99

Gibson’s 
London 
Dry gin 

0,7L

Licor 43 
Spaanse 

Likeur 
1,0L

Baileys 
Strawberries 

Cream 
0,7L

€ 19,99

Villa Massa 
Limoncello 

0,7L

Tomatin 
Legacy 
Single  

Malt 0,7L
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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 6 september   09.30 uur Ds J. van der 

Meijden, Bergambacht (voorber. H.A.); 18.00 uur Ds 
G. Herwig, Nunspeet 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 6 september 10.00 uur Leesdienst 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 6 september  09.30 uur Leesdienst,   19.15 

uur Ds G.W.S. Mulder. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 6 september 09.00 uur Geen viering. 

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 6 september 09.30 uur Prop. M. Gehreis, 

Amsterdam. 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 6 september 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen, 18.30 uur Ds M.J. Tekelenburg, Monster 
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

Met inachtneming van de gel-
dende richtlijnen, wordt er 
weer een viering gehouden in 
één van de kerkgebouwen. De 
diensten worden ook uitge-
zonden via www.kerkdienst-
gemist.nl. Om een dienst bij 
te wonen dient u zich vooraf 
aan te melden via scriba@pkn-
koudekerk.nl . Meer informa-
tie vindt u op www.pknkoude-
kerk.nl   
Zondag 6 september is de 
dienst in de Ontmoetingskerk, 
aanvang 10.00 uur met domi-
nee Willem Biesheuvel en pas-
tor Laurien Hoogerwerf. Mu-
zikale medewerking wordt 
verleend door het duo Sun & 
Moon.

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE 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 2 september is dominee 
Willem Biesheuvel in de Ont-
moetingskerk en op woensdag 
9 september in de Brugkerk.

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

SOEP & PRAATJE
U bent van harte welkom op 
dinsdag 8 september om 18.00 
uur. De locatie is Honswyc, 
Dorpsstraat 15. Aanmelden is 
verplicht zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. agaath.koers@pkn-
koudekerk.nl  / 06 1231 7899

WEER NAAR DE KERK 
VOOR EEN VIERING

Het is goed om weer te mogen 
vieren met elkaar. Op zondag 
6 september is er een eucha-
ristieviering in de Bernardus-
kerk waarin pastoor Visser 
voorgaat. Muzikale begelei-

ding met o.a. Mevr. Anne-Ma-
rie de Groot-Wesselingh en 
Dhr. Mattijs Vijverberg. Let op: 
dan begint de viering weer om 
11.00 uur! Graag van tevoren 
aanmelden! Wanneer u naar 
de viering komt, wilt u dan op 
tijd komen, want de anderhal-
ve meter in acht nemen vraagt 
toch nog wel wat organisatie. 
Als u zich aanmeldt, dan zul-
len we uw telefoonnummer of 
e-mailadres nog enige weken 
bewaren voor het geval er er-
gens een besmetting mocht 
zijn. Als u ziek wordt of corona-
verschijnselen heeft en u bent 
in de kerk geweest, wilt u dit 
dan ook a.u.b. aan de parochie 
melden!  Aanmelden kan via e-
mailadres: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl of via te-
lefoonnummer 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 e-mailadres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl.  of 071 3414210

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

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK

Op de zondag 13 september is 
de kerk open en kunt u binnen-
lopen, een kaarsje aansteken, 
even rustig zitten, misschien 
bidden en luisteren naar orgel-
spel of mooie muziek. Zondag 
13 september zal Nico Wes-
selingh tijdens de openstelling 
van de kerk het orgel bespe-
len. Ook al mag er niet gezon-
gen worden, dan is muziek en 
orgelspel erg mooi en fijn.

LIVESTREAMVERBINDING 
IN DE MAAND SEPTEMBER 
In de maand september is er 
elke zondagmorgen om 9.30 
uur een livestream kerkdienst 
te volgen vanuit de Bonifacius-
kerk. De liturgie kunt u down-
loaden op de website van de 
parochie: www.heiligethomas.
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

COLLECTE 
Voorlopig mag er in de kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lo-
pen de vaste lasten door. We 
weten, dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven in de collec-
tebus achterin de kerk of als u 
iets wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Hartelijk dank voor 
alle goede gaven die reeds zijn 
binnengekomen.

WANDELEN MET DE 
PAROCHIE MET 1,5 METER 

AFSTAND !!!
Na een periode van gedwon-
gen niets doen, probeert de 
werkgroep Volwassenenca-
techese in de parochie, daar 
waar mogelijk is, voorzichtig 
de draad weer op te pakken. 
Zo begint de werkgroep dit 
werkjaar, waar we normaal in 
juni mee hadden willen eindi-
gen: de Wandeling. Deze staat 
gepland op vrijdagavond 11 
september, een wandeling 
van ca. 7 kilometer, maar wél 
met 1,5 meter afstand van el-
kaar. We verzamelen om 18.15 
uur bij de Kinderboerderij 
Zeegersloot te Alphen aan 
den Rijn en gaan om 18.30 uur 
op pad. Al pratend en zoekend, 
ontdekken we ook meer over 
een historisch figuur, waaraan 
we nog steeds veel te danken 
hebben. Rond 21.00 uur is de 
bijeenkomst afgelopen. We ho-
pen, dat u gezellig meeloopt, u 
bent van harte welkom! Maar 
geeft u zich wel even op via 
email: volwassenencateche-
se@heiligethomas.nl. Meer in-
formatie kunt u ook vinden op 
de website (www.heiligetho-
mas.nl). Er liggen ook informa-
tiefolders in de kerk. 

VREDESZONDAG 
20 SEPTEMBER 

In andere jaren ontmoeten ka-
tholieken en protestanten el-

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 Kankerbestrij-
ding (30 augustus tot en met 5 september) wordt ook in 
een deel van Rijnwoude weer huis-aan-huis gecollecteerd. 

Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm, op an-
derhalve meter afstand van de voordeur. Waar collectanten zich 
nog niet comfortabel voelen met langs de deuren gaan, proberen 
we zoveel mogelijk donatiekaarten 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. 

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. 

kaar op vredeszondag in de 
Bernarduskerk. Nu is er te wei-
nig ruimte voor een bijeen-
komen van parochianen en 
gemeenteleden, daarom hou-
den we de vredesviering nu 
op twee locaties. Aanvang 
10.00 uur.

Pastor Lâm gaat voor in de Ont-
moetingskerk en ds. Biesheu-
vel in de Bernarduskerk. Het 
thema in beide kerken is: “Vre-
de verbindt verschil”. In beide 
gebouwen zullen ook dezelfde 
liederen en lezingen klinken. 
De preek zal wel (een beetje) 
anders zijn. Als u zich aanmeldt 
voor de dienst, moet u aange-
ven naar welke van beide ker-
ken u wilt komen. Het zou kun-
nen, dat aan u gevraagd wordt 
om het andere gebouw te be-
zoeken. Aanmelden kan via te-
lefoonnummer 071-3414210 of 

via hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl. 

HARTELIJK WELKOM BENT 
U 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 u dan uw fiets even 
tegen de kerk en wees wel-
kom in de tuin. Loop een rond-
je door het bos, kijk eens in de 
voortuin en ga even zitten. De 
stoelen staan klaar. Het is fijn 
om te horen, dat mensen ook 
gebruikmaken van deze mooie 
omgeving en even de tijd ne-
men om te genieten en om tot 
rust te komen.  
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke zaterdag:                                        
witte of tarwepuntjes,          

witte of volkorenbollen,              
2e zak halve prijs

Tompouce      
met slagroom

Speculaas 200 gram

De aanbiedingen gelden van 3 t/m 9 september

                                                            

1,25
                                                            

2,50Ambachtsplein 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.

Toscaanse 
paprika
Een goed gevulde paprika 
met gekruid gehakt, 
courgette, uien, rijst en 
smakelijke kruiden.

Toscaanse
paprika
Een goed gevulde paprika
met gekruid gehakt,
courgette, uien, rijst en
smakelijke kruiden.

Vleeswarentrio

Boeren-
achterham

Runderrollade
Filet American 

4.49
Altijd lekker!

Kippendij
filet 
1 kilo

8.98
Weekendtip!

Varkenshaas-

braadsleetjes

250 gram

4.39

Vlugklaarpakket:
4  Blinde
Vinken

4  Zigeuner
gehakt

schnitzels

7.98
Uit eigen keuken

Portie
Bami 
3.49

Topper!

1  hele

Grillworst

6.00
Aanbiedingen zijn geldig van 

31 augustus t/m 5 september 

BRIL
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

WORDT OOK DEEL VAN HET AUTOBEDRIJF BOS TEAM!

GEVRAAGD: 

POMPBEDIENDE
VOOR DE ZATERDAG

(EN EVENTUEEL SCHOOLVAKANTIE)
-  je bent tussen de 15 en 18 jaar;
-  klantvriendelijk en weet van aanpakken;
-  je bedient de brandstofpompen;
-  je bedient de wasstraat;
-  poetst een auto tussen de bedrijven door.

Lijkt het je leuk, neem dan contact op met Ton van Gent 
op 0172-589234 of kom langs bij Autobedrijf Bos, 

Dorpsstraat 11, 2391 BA Hazerswoude-Dorp.
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Ergernis
‘Moeder, haal je wasgoed binnen! de komedianten trekken voor-
bij!’ Nee, de lieden van de ooit rondreizende theatergezelschappen 
hadden geen beste naam, ze zouden moeite hebben met het ver-
schil tussen het mijn en het dijn... Daar heeft men iets aangedaan, 
de komediant is nu een acteur, een eerbiedwaardig beroep. Het-
zelfde geldt voor ‘kermisvolk’; de kermis werd immer geasso-
cieerd met losbandigheid, zedeloosheid en dronkenschap. Ook 
daar heeft men iets aan de naam gedaan. We spreken nu over de 
‘evenemen tenbranche’ en dat klinkt beslist vriendelijker.
Die branche heeft het moeilijk: in je corona-upppie in de draai-
molen, dat werkt niet. Niet voor jou en al helemaal niet voor de 
exploitant. Niet alleen de volkscultuur krijgt flinke klappen, de 
gehele kunstsector moet danig in de spaarpot duiken teneinde het 
hoofd boven water te houden. En wat te doen als de bodem van 
die spaarpot in zicht is? Er wordt wel gezegd: ach die kunst, dat is 
toch een luxeprobleem, daar kunnen we op bezuinigen. We ver-
geten dan dat achter die draaimolen, achter die toneelvoorstel-
ling, achter die bioscoopzaal en achter dat cabaret gewone mensen 
staan die hun stinkende best doen een redelijk salaris te verdienen. 
Het is duidelijk dat je verrekt onverantwoordelijk bezig bent als 
je de voorgestelde corona-regels aan je schijtlaars lapt en daarmee 
a.h.w. een tweede lockdown uitlokt. Je bent vrij asociaal als je 
denkt een lockdown te omzeilen door tussen 19.00 en 20.00 uur 
boodschappen bij de super te doen en voorts de zaak op zijn be-
loop te laten. Nóg een lockdown kan én voor bedrijven én voor 
zzp’ers én voor gewone werknemers fataal zijn. Solidariteit mag je 
in dezen verwachten.
Ik kan me ‘dus’ doodergeren aan lieden die uit een toeristenland 
met een bepaald code-kleurtje terugkeren naar Nederland en dan 
met veel bravoure uitroepen: ik in quarantaine, ben je gek zeg, 
gewoon aan het werk, handen uit de mouwen. Héél eufemistisch 
gezegd: behoorlijk de weg kwijt!
Ik kan me ‘dus’ doodergeren aan volk dat winkelstraten, markten, 
pleinen en cafés frequenteert en daar alle goedbedoelde regels in 
de wind slaat.
Ik ben er altijd huiverig voor de inwoners van een land vast te pin-
nen op een enkele eigenschap. U kent de clichés: gründlich (D), 
bourgondisch (F), hautain (E), onbetrouwbaar (heel O-E). Ned-
erlanders zouden dan wars zijn van overheidsbemoeienissen; de 
termen vrijheid en privacy liggen in onze mond bestorven. Daar 
zit toch een kern van waarheid in. Als een voorgesteld wetsartikel 
ook maar enigszins morrelt aan onze vrijheid of ons recht op dit 
of dat, staat het Malieveld vol. Natuurlijk, iedereen heeft recht op 
privacy en dat is ook in de grondwet vastgelegd. Er staat echter bij 
‘behou- dens krachtens de wet te stellen beperkingen’.
Als die beperking niet wettelijk is vastgesteld, lijkt het me logisch 
dat je dan je gezonde verstand gebruikt: je gaat geen vuurwerk 
afsteken tussen huizen met rieten daken ook al geldt daar geen 
vuurwerkverbod.
Ik vind het een bizarre ontwikkeling dat heel veel mensen het re-
cht op privacy coûte que coûte willen verdedigen, terwijl ze don-
ders goed weten dat ze dat het de doodsteek voor hun naaste kan 
zijn... stelletje aso’s!

Wist

CursiefjeNieuw: 1tot1training 
in Hazerswoude Rijndijk 
1TOT1TRAINING  start met persoonlijke training, individueel of in kleine groepen. In 
een rustige omgeving met veel privacy en persoonlijke aandacht kunnen sporters trainen 
en/of cursisten werken aan hun weerbaarheid, regulatie van agressie of beter leren vallen. 

Nieuw taekwondoseizoen bij De Tombe van start
Vanaf komende week starten de lessen bij Taekwondoschool De Tombe weer na de zomer-
stop. Er wordt getraind volgens de laatste corona-eisen aan binnensporten en dat is goed 
te doen in deze veelzijdige sport voor alle leeftijden, jongens én meisjes, dames én heren. 

“Deze zomer hebben we alle 6 
weken meegedaan aan Zomer-
pret aan de Rijn en hebben zo 
ook veel nieuwe kinderen la-
ten kennismaken met taekwon-
do”, vertellen Ronald en Jannie 
de Tombe. “We hopen natuur-
lijk dat deze kinderen het zo 
leuk hebben gevonden dat zij 
meer willen leren van de trap- 
en verdedigingstechnieken van 
taekwondo.”

De kunst van zelfverdediging
Taekwondo is een Koreaan-
se krijgskunst. In taekwondo 
wordt vooral gebruik gemaakt 
van de hand en de voet, met als 
doel zelfverdediging en het ver-
beteren van je persoonlijkheid. 
Het is vooral een verdedigings-
sport en niet een vechtsport 
omdat er veel aandacht uitgaat 
naar zelfbeheersing en respect. 

De bewegingen zijn sierlijk. 
Daarmee is het ook een kunst 
die niet alleen is weggelegd 
voor sterke mensen, maar die 
door iedereen te beoefenen is. 

Taekwondo speciaal voor 21+ 
De Tombe: “We starten dit 
nieuwe seizoen ook met een 
training speciaal voor de groep 
in de leeftijd vanaf 21 jaar. Het 
aspect van veilig en recreatief 
trainen staat hierin centraal met 
gebruikmaking van trap- en 
stoottechnieken.  Daarbij verbe-
tert het de algemene lichamelij-
ke fitheid. Het betreft een spe-
ciaal op deze leeftijdscategorie 
toegesneden programma.” 

Informatie
Taekwondoschool De Tombe 
staat onder leiding van Ronald 
en Jannie de Tombe en is geves-
tigd aan de Potgieterlaan 10G in 
Hazerswoude-Rijndijk. Meer in-
formatie over de sport en de les-
sen is te vinden op www.tsde-
tombe.nl. 

Nieuwsgierig geworden, kom 
dan gerust eens langs om te kij-
ken of mee te doen!

Personal training, 
weerbaarheid, agressie-
regulatie en valpreventie
“Dit zijn de trainingen die we 
met ons bedrijf willen aanbie-
den: personal training, weer-
baarheidstraining, agressiere-
gulatie training en valpreventie 
training”, vertellen Ronald en 
Jannie de Tombe, bekend als de 
eigenaren en trainers van Tae-
kwondoschool De Tombe. “We 
denken dat ook specifieke doel-
groepen baat bij deze trainin-
gen kunnen hebben, bijvoor-

beeld kinderen en volwassenen 
die assertiever en weerbaarder 
willen worden. Ook leerkrach-
ten en zorgmedewerkers heb-
ben steeds vaker te maken met 
agressie vanuit hun omgeving 
en kunnen bij ons leren hoe tot 
de-escalatie te komen in zo’n si-
tuatie. En mocht het onverhoopt 
uit de hand lopen, dan leren wij 
ook hoe men daarop fysiek het 
beste kan reageren.”

Stap voor stap doelen bereiken
Voor de personal trainingen 

worden geen apparaten, maar 
alleen losse trainingsmaterialen 
gebruikt. De Tombe: “Hiermee 
worden elke week andere oe-
feningen gedaan die toewerken 
naar hetzelfde einddoel.” 

Wilt u meer informatie over het 
aanbod trainingen van 1TOT-
1TRAINING”, neem dan ge-
rust contact op met de trainers. 
De details van het nieuwe pro-
gramma worden binnenkort 
via de website bekend gemaakt 
(www.1tot1training.nl). 

Onder goede begeleiding sporten

Jannie en Ronald de Tombe



8 Groene Hart Koerier
woensdag 2 september 2020

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

World Clean up Day

Publicaties
Bekendmaking Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het 
veroorzaken van geluidshinder aan De Vries Werkendam 
B.V. in verband met werkzaamheden t.b.v. de oeverver-
vanging van de Gouwe ter hoogte van de Badhuisweg, de 
Burg. Colijnstraat en het Kerkplein in Boskoop. De werk-
zaamheden vinden plaats in de periode van 14 september 
tot 27 september 2020 op werkdagen tussen 07:00 uur en 
19:00 uur. 
 
Ter inzage 
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het 
besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak 
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, 
Thorbecke laan 5 in Gouda (telefoon 088 54 50 000). Dit 
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2020198562.
 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit d.d. 19 augustus 2020 een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gestuurd naar het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Alphen aan den Rijn (Postbus 13, 
2400 AA  Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van 
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten 
verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het 
besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om een 
voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt het besluit 
pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling 
van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen 
bij genoemde rechtbank via  http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor 
de precieze voorwaarden.

                        
Melding artikel 8.40: Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteiten-
besluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet 
nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de 
activiteiten.
•  Van Rooijen Automotive, Belgiëlaan 3 in Hazerswoude-

Dorp: het melden van een autobedrijf met in en verkoop 
van auto’s, reparatie en onderhoud

•  SAP IT UP, De Bentlanden 30 in Benthuizen: het vervaar-
digen van gezonde sappen van groenten en fruit zonder 
toevoegingen

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

Vergunningen
19 t/m 26 augustus 2020
In verband met het coronavirus is de balie van Vergun-
ningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan contact 
op met telefoonnummer 14 0172 of per e-mail: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen
Aarlanderveen
-  Zuideinde 63  

plaatsen schuur met overkapping op achtererf 
(V2020/714)

Alphen aan den Rijn
-  Honingzwam 16  

herindelen bestaand pand met 3 woningen (V2020/707) 
-  Windepad (sectie B, perceel 6058)   

vervangen bestaande brug (V2020/709) 
-  's-Molenaarsweg 3  

plaatsen hekwerk voor- en zijkant (V2020/710) 
-  Hoorn 72   

plaatsen tuinkamer naast woning (V2020/711) 

WEEK 36 
2 september 2020

Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Het doel van de World Cleanup Day? Zoveel mogelijk 
zwerfvuil opruimen en zorgen voor een schone buurt! 

In omgeving Alphen aan den Rijn doen we méér: van 
zaterdag 19 september tot en met 26 september 2020 
maken wij er een hele opschoonweek van! Wij willen alle 
inwoners, scholen, bedrijven en sportverenigingen vragen 
om tijdens deze week naar buiten te gaan en te helpen 
met het opruimen van zwerfafval want Alphen aan den 
Rijn schoonhouden doen we samen!

Jouw gezondheid staat natuurlijk voorop, daarom moeten 
we nog steeds voorzichtig zijn. We vragen iedereen tijdens 
de opruimactie zich te houden aan de maatregelen:

1.  Doe je mee met mensen buiten je huishouden? Hou dan 
1,5 meter afstand van elkaar. In je eentje of in klein 
gezelschap opruimen blijft het veiligst.

2.  Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen 
en mensen met een zwakke gezondheid.

3.  Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt wanneer je zwerf-
afval opraapt om drukte te voorkomen.

4.  Doe altijd rubber of latex handschoenen aan als je 
zwerfafval gaat rapen en/of gebruik een grijper. Gooi 
handschoenen na gebruik in de afvalbak. Belangrijk: 
gooi wegwerphandschoenen niet bij het plastic afval, 
maar bij het restafval.

5.  Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt? Laat het liggen.
6.  Gooi zwerfafval direct weg in een afvalbak.
7.  Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Wil jij van 19 tot en met 26 september een opschoonactie 
organiseren? De Schone Buurt Coaches kunnen jou 
daarbij helpen! Neem contact op met ons via: 
Schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl.

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

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

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

Afvalbrengstation Ecopark 
De Limes blijft zes dagen 
per week geopend
Afvalbrengstation Ecopark De Limes blijft tot het einde 
van het jaar zes dagen per week geopend van maandag 
tot en met zaterdag. Vanaf 1 september is het Ecopark 
van 8.00 tot 17.00 uur geopend. Het is nog steeds 
noodzakelijk om vooraf online te reserveren om afval 
in te leveren. Dit kan via www.alphenaandenrijn.nl/
ecopark.

Er worden in verband met het coronavirus maximaal 
12 bezoekers per kwartier toegelaten, zodat inwoners 
voldoende ruimte hebben om afstand van elkaar en 
van de medewerkers op het Ecopark te houden.

Gratis grof vuil en tuinafval aan huis laten 
ophalen
Inwoners kunnen ook een afspraak maken om twee 
keer per jaar gratis hun grof vuil of tuinafval aan huis 
op te laten halen. Meer informatie over de voor-
waarden staat op de website van de gemeente onder 
‘Alles over afval’.

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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-  Assumburg 24   
vervangen bestaande beschoeiing in verband met 
reconstructie woonwijk (V2020/712) 

-  De Oude Wereld 104   

vervangen kozijnen en deur voorgevel 
(V2020/713) 

-  Walenburg 2-8, 88-94 en 100-106  
vervangen damwanden ter hoogte van 

brandgangen (V2020/715) 
-  Assumburg 20  

vervangen bestaande duikers in 
watergang (V2020/716) 

-  Prins Bernhardlaan 7  
uitbouwen serre (V2020/717) 

-  Wilhelminalaan 2  
plaatsen airco unit (V2020/718) 

Boskoop
-  Rijneveld 111  

vervangen schuur (V2020/708) 
Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Ten Heuvelhofweg 28  

uitbreiden bestaande bedrijfsruimte voor 
kwekerij (V2020/706) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Van Lennepstraat 8 (24-08-2020)   

afwijken bestemmingsplan voor 
kamerverhuur (V2020/448)

-  Toussaintstraat 58 (24-08-2020)   
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/684) 

-  nabij Prins Hendrikstraat 136 (24-08-2020)   
vervangen damwand en oplassen verhoogde 
deksloof op bestaande stalen damwand 
(V2020/664) 

Boskoop
-  Halve Raak 24 (21-08-2020)   

uitbreiden bedrijfsgebouw voor opslag 
(V2020/654) 

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
-  Leidse Schouw 2G   

uitbreiden Storage Center (V2020/572) 
Boskoop
-  Rijneveld 153  

afwijken bestemmingsplan voor recreatieve 
doeleinden (V2020/610) 

Evenementen
Verleende vergunningen
Hazerswoude-Dorp
-  Denemarkenlaan 9 (24-08-2020)   

Apex krattenbrug wereldrecordpoging op 17 
september 2020 (E2020/146) 

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

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

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

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
de griffie: griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 3 september 2020, openbare raadsvergadering over de herbenoeming van 
burgemeester Spies, 19.00-19.30 uur (in verband met coronamaatregelen zonder publiek)

Donderdag 3 september 2020, raadscommissie Ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur 
(fysiek in de raadzaal) (in verband met coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal 
bezoekers aanwezig zijn, aanmelden is noodzakelijk) (live uitzending via de website)

•  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) (digitaal, live uitzending via de website)

Donderdag 10 september 2020, raadscommissie Ruimtelijk en economisch domein, 20.00 
uur (fysiek in de raadzaal) (in verband met coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal 
bezoekers aanwezig zijn, aanmelden is noodzakelijk) (live uitzending via de website)

•  Nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020
•  Discussienota Parkeren centrumgebied
•  Anterieure Exploitatie Overeenkomst (AEO) met Volker Wessels over de ontwikkeling Azalealaan 

Boskoop

Donderdag 10 september 2020, raadscommissie Financiën, bestuurlijk en publiek domein, 
20.00 uur (digitaal, live uitzending via de website)

•  Actualisatie Ambitie Park Zegersloot
•  Instellen en vullen Reserve (fonds) Wonen en infra

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 digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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ALS LAATSTE EEN FOTOZOEKPUZZEL!
Inderdaad u leest het goed. Met het eindigen van de vakantietijd eindigt ook de tijd die de samenstellers 

van de puzzels van de afgelopen maanden voor u hebben kunnen vrijmaken.
Wij hebben ze uiteraard laten weten dat zij er U héél veel plezier mee hebben gedaan!

Aan alles komt een eind, maar je stelt het het liefst zo lang mogelijk uit.
We danken Niels Strijk en Bernadette Verhoef (met hun team) bijzonder voor hun inzet!!!!
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Zoek de juiste foto bij de naam in de kolom rechts. In de foto staat een letter, deze vult u in in de balk. 
Bij een juiste invulling ontstaat in de balk een zin. Stuur deze zin als oplossing naar 
info@groenehartkoerier en ding weer mee naar de cadeaubon van 50 euro. 

Deze wordt beschikbaar gesteld door de Groene Hart Koerier. 
Wij wensen u ook voor deze laatste puzzel, veel puzzelplezier!
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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!

Scouting Rheijnewoud viert 
haar 10 jarig jubileum
Clubjaar 2020-2021 dat deze maand van start gaat, is het 10e levensjaar van Scouting Rhe-
ijnewoud. Het zal een spectaculair jaar worden met tal van extra feestelijke activiteiten 
niet alleen voor leden, maar ook voor kinderen uit de buurt en soms voor volwassenen. 

In die 10 jaar is er een bloeiende 
vereniging ontstaan met 3 spel-
takken : welpen, scouts en ex-
plorers. Voor  kinderen en jon-
geren vanaf 6 jaar tot en met de 
leeftijd van 18 jaar is er weke-
lijks een scoutingprogramma. 
De oudste leden die de leeftijd 
van 18 jaar gepasseerd zijn kun-
nen scouting nog niet los laten 
en hebben met elkaar het ini-
tiatief genomen tot het oprich-
ten van een Roverscouts stam. 
Daarmee geven zij aan dat  de 
verbondenheid met scouting 
voor hen waarde heeft. Van-
uit de oudste leden komen in-
middels ook aankomende lei-
dinggevenden die de speltakken 
ondersteunen. Zo is een belang-
rijke cirkel ontstaan die voor de 
toekomst van scouting Rheijne-
woud van grote waarde is.

Hoe het begon
Op initiatief van Karin de Jong 
is in 2008 begonnen met de op-
richting van Scouting Rheijne-
woud.  Alvorens naar de nota-
ris te stappen om een nieuwe 
scouting vereniging op te rich-
ten heeft zij contact gelegd met 
de toenmalige gemeente Rijn-
woude, Bert Vertegaal, Joyce 
van Kuilenburg en andere par-
tijen, die haar daarbij hebben 
geholpen. Met hulp van o.a. de 
politiek (D’66), van Rotary Rijn-
woude- die bestuurskracht in-
bracht en nog steeds inbrengt- 
en middels de inzet van een 
aantal ouders en jonge mensen 
die beschikbaar waren om lei-

ding te worden is de start ge-
maakt. Mei 2010 werden de 
statuten van de vereniging ge-
passeerd bij toenmalig notaris 
Van Breugel. Op papier bestond 
scouting Rheijnewoud, maar er 
moest nog het nodige geregeld 
worden om  vanaf september 
2010 met 2 speltakken, welpen 
en scouts, te kunnen draaien.
                                                           
Onderkomen: van Onderdak 
en Honswyck naar Ons Honk
"Eerst vonden we bij Onder Dak 

in Koudekerk aan den Rijn ruim-
te die we konden huren voor de 
vrijdagavond en de zaterdagoch-
tend. Later verhuisden we naar 
Honswyck – eveneens in Kou-
dekerk- alwaar we een aantal 
jaren ruimte konden huren die 
we meer op scoutingwijze kon-
den aankleden. De grote par-
keerplaats naast de kerk maak-
te een veiliger halen en brengen 
mogelijk. Ook gaf het meer be-
wegingsruimte. Maar hoe blij 
we er ook mee waren, de loca-
tie was niet optimaal. Daarom 
hebben we ons vanaf de pril-
le start een doel voor ogen ge-
steld: door middel van fond-
senwervende acties sparen om 
op termijn een eigen clubhuis 
te realiseren. In de zomer van 
2015 meldde het bestuur van 
Honswyck dat het gebouw ver-
bouwd zou gaan worden en na 
de verbouwing er geen ruim-
te meer zou zijn voor Scouting 
Rheijnewoud. We moesten dus 
binnen een paar maanden een 
alternatief zien te vinden.  Con-
tact met de gemeente leerde ons 
dat de peuterspeelzaal aan de 
J.P.Heijestraat in Hazerswoude 
Rijndijk leeg kwam te staan en 
te koop werd aangeboden.  Een 
mooi gebouw – naast de be-
kende speeltuin-  aan de rand 
van het dorp vlakbij een groe-
ne zoom met water. Door het 
aanschrijven van heel veel fond-
sen, door het aangaan van een 
hypothecaire lening bij de bank 
en door middel van crowdfun-
ding met particuliere lenin-

gen hebben we op basis van 
de spaarpot die we al hadden 
opgebouwd het gebouw kun-
nen kopen. Sinds clubjaar 2015 
hebben we van Ons Honk een 
echt scoutinggebouw gemaakt. 
Daarbij zijn we enorm gehol-
pen door Sjaak Ammerlaan die 
als gepensioneerde timmerman 
veel uurtjes heeft gestopt in het 
aanpassen van het gebouw, het 
schilderen van het houtwerk en 
het bouwen van een palenhok 
en houtopslag".

Scouting helpt voor een ge-
zonde persoonlijke ontwikke-
ling
Anno 2020 is scouting mis-
schien nog wel meer dan vroe-
ger een veilige en goede manier 
om de talenten van kinderen te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
En talenten hebben ze. Zonder 
druk om aan bepaalde normen 
te voldoen leert het scoutingspel 
de kinderen te ontdekken wat 
ze kunnen. In de samenwerking 
met andere kinderen, sommige 
iets ouder, andere jonger, leren 
ze samen aan doelen te werken. 
Dat gaat spelenderwijs. Al doen-
de leren ze nieuwe dingen. Bij-
voorbeeld werken aan één van 
de vele insignes. Als ze na een 
aantal weken nieuwe dingen 
onder de knie hebben, dan ont-
vangen ze een insigne als bewijs 
daarvan. Trots als een pauw zul-
len ze die thuis laten zien.  Zo-
veel mogelijk zijn we buiten. 
Daar is ruimte, in de natuur. 
Daar kunnen we bewegen en 
ravotten. 

Wat scouting de kinderen leert
Het scoutingprogramma begint 
bij de welpen. Dit is de leeftijds-
groep vanaf 6 jaar tot en met 11 
jaar. Georganiseerd in “nesten” 
van oudere en jongere welpen 
werken ze samen aan insignes 
als knopen, spoorzoeken, sport, 
spelexpert, journalist, kunste-
naar, show, natuur, weer, ik, 
geschiedenis, samen, thuis, cul-
turen, wijde wereld, EHBO en 
koken. Voor de oudste welpen 
komen daar insignes bij als : lei-
dinggeven voor één keer, kamp-
vuur, nachtje kamperen, pionie-
ren en zakmes.
 
Eenmaal overgevlogen naar de 
scouts (11-15 jaar) gaan ze die 
insignes uitbreiden en  verdie-
pen: kampeertechnieken en pi-
onieren, houttechnieken en sto-
ken, tochttechnieken, sport en 
spel, expressie, buitenleven, 
identiteit, samenleving, interna-
tionaal, veilig en gezond. Bin-
nen de eigen vereniging wordt 
hier aan gewerkt. Maar ook in 
regionaal en nationaal of zelfs 
internationaal verband  gebeurt 
dat. Bijvoorbeeld door deelna-
me van de scouts aan de RSW 
(regionale scouting wedstrij-
den). 
De eerste scout van Scouting 
Rheijnewoud heeft al een we-
reld jamboree bezocht in de 

Verenigde Staten!
Vanaf de leeftijd van 15 jaar 
gaan de meiden en jongens 
over naar de Explorers (15-18). 
Hierbij krijgen ze eigen verant-
woordelijkheden. Er is wel be-
geleiding, maar geen leiding. 
Ze leren zelf een bestuur en een 
jaarprogramma te maken en 
uit te voeren. Zomerkamp gaat 
ook verder weg, als het kan naar 
het buitenland. De kosten wor-
den als het even kan door eigen 
werkzaamheden vooraf ver-
diend. Zo verrichten de Explo-
rers nu al voor een aantal jaar op 
rij hand- en spandiensten voor 
een jaarlijkse hondententoon-
stelling op het ITC terrein. 

Zomerkamp het slotstuk van 
een scoutingjaar
Ieder jaar (in 2020 in aangepas-
te versie vanwege Corona) gaan 
we op zomerkamp. Een vol-
le week weg van thuis. En daar 
worden alle dingen die gedu-
rende het jaar zijn aangeleerd 
in de praktijk gebracht. Met een 
thema wordt het een week vol 

met verrassingen. Ze komen 
vuil, vermoeid maar gegroeid 
en voldaan weer terug.
 
Bestuur en leiding: 100% vrij-
willig
Een veilige omgeving en lei-
ding die het scoutingspel goed 
kan voordoen is cruciaal. Alle 
leiding en bestuur hebben een 
VOG verklaring. Alle leiding is 
ervaren en geschoold door mid-
del van cursussen bij de scou-
ting Academy en aangetoonde 
competenties.  Het beleid wordt 
voorbereid door het bestuur en 
besloten door het hoogste or-
gaan binnen de vereniging: de 
groepsraad. Daarin zijn bestuur 
en alle leiding en een vertegen-
woordiging van de ouders van 
de 3 speltakken aanwezig. Op 
de website www.scouting-rhe-
ijnewoud.nl onder downloads 
kunt u het jaarplan en de jaar-
verslagen  terug vinden.

Jubileumjaar vol met extra acti-
viteiten
• september 2020-juni 
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Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

  Eetcafé geopend in tijdsloten! 
  Eerste tijdslot van 16.30 - 19.00 uur, 
  tweede tijdslot van 19.15 - 21.15 uur
  Café geopend Na reservering van 11.00 - 16.00 uur 
  open voor lunch, kopje koffie, drankje etc. 
  Café geopend vanaf 21.30 uur

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Do.dag 3 sept  Saltimbocca met aard. wedges, groente en een salade € 11,95
Vr. dag 4 sept  Nasi Goreng met saté en een gebakken eitje € 10,75
Za. dag 5 sept  Italiaanse burger op een ciabatta, 
  geserveerd met tomatensaus en friet € 13,50
Zo. dag 6 sept  Voor: Bospaddenstoelensoep
  Hoofd: Duo van vlees in een warme knoflooksaus, 
  met aard. wedges en warme groenten € 21,50
Di. dag 8 sept  Griekse salade met tzatzikki en stokbrood € 11,00
Wo.dag 9 sept  Spaghette carbonara € 11,25

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 36 en maandmenu augustus
Weekmenu  Tonijnsalade met ei en olijven met toast  € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20   
 Hoofd: Kalfsbiefstuk gegratineerd met gorgonzola en 
  vijgen, met aard. wedges, warme groenten en een salade € 18,25
  Dessert: Citroenijs met rood fruit en een glaasje 
  limoncello €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

LET OP!
Wij verzorgen 

uw afhaalmenu 

of bezorgen van

uw bestelling!

DIVERSEN 
OPA  EN OMA  SCHRAM 
Van harte gefelici-
teerd met jullie 50 ja-
rig huwelijk! Liefs Ce-
cilia, Isaac en Nick

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

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

TE KOOP

HERENFIETS, Gazelle. 
8. Versn. Framemaat 
65 cm. Voorvork en 
zadel, verend. Deze 
fiets verkeert in een 
uitstekende staat, als 
nieuw. Prijs € 185,-  
Tel. 06 43 58 34 90

Hele mooie ELEK-
TRISCHE FIETS fly-
er met midden mo-
tor en prima accu in 
nieuw staat  geschikt 
voor dames en he-
ren voor 695 euro Tel  
0713414092

“gratis 
loopbaan
begelei-
ding”

Dinsdagochtend 8 september, 
WerkVinden informatiebijeenkomst 

‘gratis loopbaanbegeleiding’ 
Wil je verder met je loopbaan? Dan mag je deze 
informatiebijeenkomst niet missen. Maar hoe 
dan? Wat dan? Waar vind ik hulp? Deze och-
tend krijg je deskundig advies van Bert Bave-
laar (Cruciaal avdies) hoe dit allemaal werkt, 
wat je eraan hebt enz. Bert is een gecertificeerd 
Noloc loopbaanbegeleider en organisatie psy-
choloog.  Loopbaanbegeleiding kan je helpen 
ontdekken wie je werkelijk bent, wat je wilt 
en wat je kunt. Met het uiteindelijke ‘plaatje’ 
kun je succesvoller op zoek naar een passen-
de baan. De overheid subsidíeert loopbaanbe-
geleiding, dus het kost jou helemaal niets, be-
halve een positieve instelling. Bert legt ook uit 
hoe deze subsidie werkt. Deze WerkVinden in-
formatiebijeenkomst is (‘corona-proof’) dins-
dag 8 september van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Oude Wereld (Kerk en Zanen). Een vrijwillige 
bijdrage voor de zaalhuur en de koffie of thee 
stelt WerkVinden op prijs.  Voor meer infor-
matie en inschrijving, zie onze website. www.
werkvindenalphen.nl. 

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorga-
nisatie die werkzoekenden in de regio belangeloos helpt 
bij het vinden van werk. De hulp van WerkVinden be-
staat o.a. uit: lezingen, workshops, informatiebijeen-
komsten, netwerken/wandelen en individuele begelei-
ding. In verband met de Corona-situatie hebben we onze 
dienstverlening ook omgebouwd naar online-dienstverle-
ning en hanteren we ‘de anderhalve meter regel’ tijdens 
onze workshops. Voor meer informatie over ons volledig 
programma, zie onze website www.werkvindenalphen.nl.

ZAAGTAFEL FERM 
i.g.st. 1700 W. € 50,- 
tel. 06-24806681 na 
17:00 uur.

BAGAGEWAGEN afm. 
L 1.30 x B 1.00 me-
ter € 195,- tel. 971-
3412571.

COLLECTANTEN GEVRAAGD 
VOOR DE NIERSTICHTING! 

Vorig jaar ging de collecte in Hazerswoude-
Dorp niet door vanwege het niet op tijd kun-

nen vinden van een coördinator. 
Deze is weer gevonden en we kunnen van 

start gaan, maar zonder uw hulp valt er wei-
nig te collecteren. 

Dus heeft u nog een uurtje vrij om te collec-
teren laat het mij dan weten! U kunt mij b
ereiken via: niermonique@hotmail.com. 

De collecteweek is in de week van 13 tot en 
met 19 september 2020. 

Namens alle nierpatienten bedankt!

Openluchtdienst op 
het voetbalveld
Aan het begin van het ‘coronatijdperk’ waren kerken gesloten en kon 
men de diensten alleen nog online te volgen. Nadat de regels versoe-
peld werden, kwamen kerkgangers weer bijeen, maar met in achtne-
ming van de gestelde regels. Met 1,5 m tussenruimte en zonder sa-
menzang. Veelal bleef de zondagse bezetting steeds laag.

Om toch weer eens met velen samen te kunnen komen en samen te 
kunnen zingen, hield de Hervormde gemeente van Hazerswoude, zon-
dag 30 augustus, een openluchtdienst op het oefenterrein van de Ha-
zerswoudse Boys.
Na een prachtig warme zomer, was het weer nu echter omgeslagen en 
dreven donkere wolkenpartijen boven het dorp. In de ochtend viel er 
zelfs nog regen, maar gelukkig bleef het deze zondagmiddag droog, 
maar maakte de harde wind dat het best frisjes was in de open lucht. 
Met tuinstoelen en netjes volgends de RIVM voorschriften werd de be-
zoekers een plaats gewezen.  In drie grote vakken ingedeeld kreeg ieder 
een plaats, keurig op afstand van elkaar.

Voorganger ds. Van Campen zei dat het goed was weer eens met velen 
samen te zijn en samen te kunnen zingen. Met een stevig pianogeluid 
en twee zangeressen als voorzangers, zongen de bezoekers samen aan-
gegeven liederen en psalmen. Kwam het door de wind of door de open 
ruimte, of was het onwennigheid, maar het gevoel van met elkaar zin-
gen bleef een beetje weg.
Het thema van de dienst 
was ‘De tweede berg’, naar 
aanleiding van een boek 
van David Brucks. De voor-
ganger koppelde dat aan 
het Bijbelverhaal Filippus 
en de reiziger uit Ethiopië.

Een bijzondere dienst op 
een bijzondere plaats.



13Groene Hart Koerier
woensdag 2 september 2020

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Bart Reyneveld

Mijn naam is Bart Reyneveld, ik ben 54 jaar en 
getrouwd met Barbara.
Wij hebben 3 kinderen: Anouk van 20, Koen van 
18 en Isa van 14 jaar. Ik heb het estafettestokje 
van mijn nicht Vera gekregen die een leuk stukje 
over haar passies geschreven heeft.
Ik woon al bijna mijn hele leven in de 
Lagewaard in Koudekerk. Ik ben geboren bij 
het landbouwmechanisatiebedrijf en opgegroeid 
tussen de tractoren en drainagerollen. Dat was 
een fijne tijd want we hadden altijd wel een 
leuke plek om met vriendjes te spelen.
Toen ik op mijzelf ging wonen heb ik zo’n 
9 maanden aan de Rijndijk bij Wiep en Wil 
Vaneman gewoond, daar kon je fijn aan de Rijn 
zitten. De Lagewaard trok toch weer en toen 
ben ik verhuisd naar het ‘Saargebied’ waar ik 26 jaar heb gewoond, dit is een gezellig buurtje ongeveer 
halverwege de Lagewaard. Nu wonen we sinds bijna een jaar op de ‘Schinkeldijk’, aan het begin van 
de Lagewaard met heerlijk uitzicht op de polder, het torentje en de Brugkerk.
Een van mijn hobby’s is skiën, daarmee heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Barbara was onze reisleidster 
in Oostenrijk en ik vond haar wel erg leuk, nu zijn we al bijna 25 jaar gelukkig getrouwd!
Onze kinderen hebben in Koudekerk op de Rank op school gezeten, daar ben ik 6 jaar voorzitter van 
de Medezeggenschapsraad geweest. Ik vond het leuk om positief en kritisch mee te denken met het 
reilen en zeilen van de school en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening en ik doe het nog steeds met veel plezier.
Een van mijn andere hobby’s is tennissen en dat doe ik al aardig wat jaren. Ik zal niet echt een 
topspeler worden maar het is heerlijk om het hele jaar buiten te kunnen sporten met vrienden. Sinds 
2018 ben ik voorzitter van tennisvereniging Artesia in Koudekerk en dat vind ik heel leuk om te doen! 
We organiseren toernooien en ook andere activiteiten zoals een pub quiz, een sponsoravond en ook 
een vriendendag. Dan is iedereen welkom om een vriend of buurman mee te nemen om eens kennis 
te maken met tennis en onze gezellige vereniging. Het zou mooi zijn als er nieuwe huizen in Koudekerk 
gebouwd gaan worden want het dorp vergrijst nu wel en voor de sportclubs is het belangrijk dat er ook 
weer jonge gezinnen komen wonen. Gelukkig komen er de laatste jaren bij Artesia weer aardig wat 
nieuwe leden bij en daar zijn we heel blij mee.
Ik geef het stokje door aan mijn vriend Jan-Maarten van Tol, die ook al lang in Koudekerk woont.
Ik hoop nog vele jaren met net zoveel plezier als nu in het leven te staan en in Koudekerk te wonen!

Zaterdag 29 augustus, rond half negen was er een party aan de Oude Rijn.

‘n FEESTJE VOOR STORM van Eekelen

Het groepje zwemmers dat al maanden elke ochtend, zeven dagen per week, een duik in de Oude Rijn 
neemt, heeft initiatiefnemer Storm van Eekelen vandaag verrast. Met vlaggen, koffie en taart heeft de 
club de 23-jaar geworden Storm (in oranje badjas gestoken) toegezongen. 
Wat een mooi clubje is dat geworden! Daar zijn ook Koudekerkers bij. Die zwemmen gewoon over van 
de andere kant van de rivier.

Nieuwe dirigent 
Shantykoor 
Het Groene Hart !
Vanaf september heeft het Shantykoor Het Groene 
Hart een nieuwe dirigent: Peter van Poelje, woon-
plaats Koudekerk aan den Rijn.

Afgelopen juni bleek dat de per-
soonlijke interesse van onze 
zeer gewaardeerde dirigente Jo-
sien van der Tweel enerzijds en 
de interesse van ons koor ander-
zijds teveel uiteenliepen.
Wij zijn blij dat Josien deson-
danks ons koor lang heeft wil-
len begeleiden.

Nieuw elan!
Het goede nieuws is, dat wij op 
korte termijn een nieuwe diri-
gent hebben kunnen vinden.

Peter van Poelje neemt het stokje van 
Josien over

Zijn betrokkenheid bij koren da-
teert al van eind jaren 70 toen 
hij muzikant werd bij een regi-
onaal gospelkoor.
Nadat hij in 1990 in Koudekerk 

kwam wonen was hij bijna 25 
jaar de dirigent van De Band, 
het koor van de plaatselijke Ge-
reformeerde kerk. De afgelopen 
jaren is hij met name project-
matig bezig, o.a. met het instu-
deren en dirigeren van de the-
mamusicals ‘Mozes’ en ‘Ruth’ 
die werden uitgevoerd in Ha-
zerswoude en Koudekerk aan 
den Rijn.
Daarnaast organiseerde en leid-
de hij een aantal kinder-kerst-
musicals. Tenslotte vermaakt 
hij zich nog als (bas-)gitarist in 
twee bandjes.

Start repetities met nieuwe di-
rigent
Vanaf het moment dat wij weer 
kunnen repeteren zal Peter ons 
koor gaan leiden.
Naar verwachting zal de eerste 
repetitieavond op 3 september 
2020 kunnen plaatsvinden.
Dit na een bijzondere grondige 
voorbereiding met vele aanpas-
singen, vanwege….u weet het 
wel.

Voor meer info: http://www.
shantykoorhetgroenehart.nl of 
de secretaris: Roel Hazebroek, 
rhazebroek@casema.nl.
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VAKANTIEWEEK EN HUTTENBOUW TOCH NOG LEUK!

Veel Creativiteit bij de Jeugd-
vakantieweek Koudekerk. 
Afgelopen week konden de Koudekerkse kinderen 
meedoen met de Huttenbouw Eigen-huis-en-tuin-
editie. Een aantal enthousiaste bouwers is flink aan de 
slag gegaan met creatieve bouwwerken tot gevolg. 

Een beetje vreemd, 
maar toch leuk
Hazerswoude-Dorp
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. Het coronavirus 
waart rond en dat heeft als gevolg dat allerlei jaarlijkse 
gebeurtenissen komen te vervallen.

beetje met een dubbel gevoel 
omdat alles zich op een andere 
plaats afspeelde en er geen plek 
was voor ouders en belangstel-
lenden. “We hebben het Hob-
bemaplein zeker gemist, maar 

 De huttenbouw in Hazerswou-
de-Dorp zou ook niet doorgaan, 
maar gelukkig legde de orga-
nisatie van deze Jeugdvakantie-
week zich niet zomaar hierbij 
neer. Er werd vergaderd, ge-
beld, overlegd met de gemeen-
te en dat resulteerde in een heel 
bijzondere, maar toch ook heel 
leuke vakantieweek.

Niet op het Hobbemaplein, 
maar op het terrein van zwem-
bad De Hazelaar werd de vakan-
tieweek 2020 opgezet. Het kost-
te nog best wat hoofdbrekens 
om alles volgens de ‘coronare-
gels’ te laten verlopen, maar het 
lukte.
De week begon met een polder-
baggertocht op maandag. Met 
een groep dwars door de pol-
der; meer door ,dan over slo-
ten. In het begin wat aarzelend, 
maar aan het einde voluit la-
chend en onder de bagger.
Voor de kleinsten kwam ’s mid-
dags de poppendokter langs, die 
serieus keek of je poppenkind 
wel gezond was.

De week zat elke dag vol veras-
singen. Voetbalclinics en dam-
men. Tafeltennis en echt tennis-
sen op de tennisbaan. Dansen 
en volleyballen. Een prachtige 
sportieve survival met allerlei 
hindernissen en natuurlijk veel 
water. Samen vissen, daar moest 
je vroeg voor opstaan. Of gezel-
lig samen creatief bezig zijn on-
der leiding van volwassenen. Er 
was bingo en een casinospel. 
Aan alles was gedacht.  Zelfs 
de traditie om op donderdag 
samen patat te eten werd niet 
overgeslagen. 
Omdat er geen hutten gebouwd 
waren, maar men toch, de altijd 
gezellige slaapnacht niet wil-
de overslaan, moesten er op het 
veld van het zwembad tenten 
opgezet worden. Niet altijd een-
voudig, maar samen kom je een 
heel eind.

Toen vrijdag alle kinderen, 
niet uitgeslapen, naar huis gin-
gen, kon de leiding terugkijken 
op een heel bijzondere en leu-
ke Jeugdvakantieweek. Wel een 

aan de andere kant zijn we su-
perblij en best een beetje trots, 
dat we voor de kinderen een 
leuke laatste week van de vakan-
tie konden maken,” aldus de lei-
ding. Zij willen dan ook graag 
iedereen bedanken die aan deze 
bijzondere week heeft meege-
werkt. Zonder alle extra handen 
was dit niet mogelijk geweest.
Volgend jaar hoopt de orga-
nisatie er weer, maar dan on-

der normale omstandigheden, 
een feestje van te maken. Dan 
wel graag weer op het Hobbe-
maplein.

De foto’s bij dit artikel zijn ge-
maakt door Peter van der Werke 
en op de website www.hutten-
bouw.com zijn nog veel meer 
foto’s te bekijken. Zo kan ieder-
een nog lekker even terugkijken 
en nagenieten.

Initiatiefnemer Huttenbouw 
Alphen, die de Jeugdvakantie-
week Koudekerk uitnodigde 
deel te nemen, is met een film-
ploeg de hele week op pad ge-
weest om de bouwers, hun 
kunstwerken en van alles erom-
heen op zeer gezellige wijze vast 
te leggen. Elke avond kon jong 
en oud genieten van een live-
uitzending met de belevenissen 
van die dag (u kunt deze nog te-

rug kijken via het YouTube-ka-
naal van Huttenbouw Alphen). 
Het team van Zoë, Maud, Fen-
na, Suus, Michel en Isa mocht 
een mooie prijs in ontvangst 
nemen: een cowboy/ cowgirl 
Experience bij Lonestar Wes-
tern Stable! En daar waren de 
prijswinnaars heel erg blij mee.  
Hartelijk dank aan de Lonestar 
Western Stable voor deze bij-
zondere prijs!
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VAKANTIEWEEK EN HUTTENBOUW TOCH NOG LEUK!
Super leuke dag 
vol activiteiten 
De coronamaatregelen gooiden in Benthuizen ook roet in 
het eten. Helaas kon de jaarlijkse huttenbouw niet door-
gaan, maar gelukkig werd er wel een super leuke dag vol 
activiteiten georganiseerd op woensdag 26 augustus.

Twee groepen kinderen ver-
deeld over de middag en de 
avond, genoten volop van de 
sport en de spelletjes en hadden 
vooral heel veel plezier. En dat 
het regende en het soms wind-
kracht 12 was, mocht de pret 
niet drukken.

De organisatie bedankt ‘Al-phen 
Beweegt’, Buurtsportcoach Thijs 
en Krav Maga Martijn voor hun 
geweldige inzet. Daarnaast be-
danken zij sportclub BSC en 
Staatsbosbeheer voor hun bij-
zondere medewerking.

Zomerpret aan de 
Rijn, Dank je wel!
In Mei 2020 riep Cyrilla Kompier “er zou in de zomervakan-
tie iets georganiseerd moeten worden voor alle kinderen uit de 
dorpen van Hazerswoude en Koudekerk”.

Met een telefoontje naar diverse 
verenigingen en naar het echt-
paar Chantal en Richard Brom-
mers was Zomerpret aan de Rijn 
geboren.

“Vrijwilliger zijn is niet vrij-
blijvend” en wat hebben jullie 
met z’n drieën een hoop werk 
verzet!
Samen met Guido van Sport 
Spectrum en diverse lokale ver-
enigingen, Allround Boxing, 
Alphen Beweegt, Artesia, Avan-
ti, Fysio Experts, Aspasia,  HTC 
Tennisclub, KNA, Manege Xe-
nophon, Mirjam Ouwerkerk 
Ballet, Schipper Bootcamp,  

Scouting Rheijnewoud, SV Ber-
nardus, Taekwondoschool De 
Tombe, Theateratelier Karibuni, 
VIJK, Voetbalvereniging Kou-
dekerk en Dance Departement, 
die allemaal vrijwillig hun deu-
ren hebben geopend, zijn de af-
gelopen 6 weken als een feestje 
voorbij gevlogen.

Een bloemetje was dan ook dik 
verdient gisteren na de laatste 
activiteit de “Silent Disco”. 

Namens alle kinderen en ouders 
die hebben genoten,
Cyrilla, Chantal, Richard en alle 
vrijwilligers, BEDANKT!

Silent disco als afsluiter 
van Zomerpret

Afgelopen vrijdag sloot Zomerpret aan de Rijn af met een silent 
disco. Met de koptelefoon op swingen op muziek naar keuze. Het 
werd weer een mooi feestje dankzij organisatoren Cyrilla Kompier, 
Chantal Brommers en Richard Brommers. 
Veel dank aan deze drie en de vele andere vrijwilligers die van de 
eerste editie van Zomerpret zo’n groot succes hebben gemaakt. 

Onvermoede artistieke talenten!
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Met haar vier vriendinnen op stap, dat was wat Lilian

voor ogen had toen haar gevraagd werd naar haar

liefste wens. Dus als de witte limousine voorrijdt bij de

boerderij van de familie, zijn ook de vier vriendinnen

present om naast Lilian geïnterviewd te worden door

een verslaggever van de lokale televisie. De limo rijdt

naar de randstad, intussen hebben de meisjes tijd om

bij te praten en te genieten van hun eerste glaasje

(0.0) bubbels van de dag.

Escape from Wonderland

In Leiden stoppen ze midden in de drukke Breestraat

voor een escaperoom waar ze hartelijk worden

ontvangen Marieke van Escape from Wonderland. Of

de meisjes ervaring hadden met escaperooms? Nee,

totaal geen! Maar na een korte uitleg slagen ze er wel

in om na 59.48 minuten te ontsnappen uit

Wonderland!

Brasserie de Zijlstroom

Nog vol van hun overwinning rijden ze naar Brasserie

de Zijlstroom waar Lilian zichtbaar geniet van haar

broodje kroket. De limousine rijdt weer voor en de

meisjes stappen in op weg naar de volgende

bestemming.

Combatzone Live

Even is er verwarring over de exacte locatie; alleen al

het vinden van de plek waar ze gaan laser gamen blijkt

een kleine uitdaging! Maar gelukkig komt alles goed,

het gele team van de tegenstanders staat al op ze te

wachten en de strijd kan losbarsten. Lilian voert haar

manschappen met enthousiasme aan en hoewel zij

hun rode vlag moeten verliezen aan team geel, winnen

ze op punten!

Hairchange

Nu toch wel moe en warm van alle actie, stappen de

meisjes weer in de limo voor een korte rit naar

Hazerswoude Rijndijk. Hier worden ze in de koele en

luxe schoonheids- en kapsalon Hairchange ontvangen

door Monica en haar team van kappers, nagelstylistes

en schoonheidsspecialisten. Terwijl de meisjes

genieten van hun tweede glaasje bubbels van de dag,

overleggen ze wat ze willen laten doen. Lilian kiest

voor een gezichtsbehandeling met massage, de

vriendinnen laten hun nagels stylen, haren knippen,

highlights zetten en genieten van een verfrissende

wasbehandeling met hoofdmassage. Dit voelt allemaal

heel luxe en verdiend na hun inspanningen van de dag.

Met ieder een goodie bag stappen ze gekapt en

gewassen in de limo op weg naar Almkerk.

t Zusje

Daar neemt Lilian afscheid van de vriendinnen. Voor

Lilian is het nog niet helemaal klaar; zij mag met haar

familie en vriendje als afsluiting genieten van een

avondjes tapas eten in Lilian’s lievelingsrestaurant: ’t

Zusje in Raamsdonkveer! Een mooie afsluiting van een

heerlijke dag!
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Dit was echt genieten!
Bedankt voor je medewerking aan de

vervulling van de liefste wens van

Lilian. Mede dankzij jouw inzet is de

wensvervulling voor haar en haar

familie een heel bijzondere belevenis

geworden. Hiernaast vind je een korte

impressie van de wensvervulling.

Make-A-Wish Nederland vervult de

liefste wens van kinderen van 3 tot 18

jaar met een levensbedreigende ziekte.

De wensvervulling geeft de kinderen

en het gezin een onvergetelijke

ervaring vol hoop en kracht en maakt

ze sterker voor hun toekomst. Mede

door jouw steun worden jaarlijks ruim

600 liefste wensen vervuld. Mede

namens deze kinderen, bedankt!

Met vriendelijke groet,

Make-A-Wish Nederland

Madelon Tuinstra

Carolyn van Koperen

Make-A-Wish Nederland

Postbus 13

1200 AA Hilversum

Telefoon 035 - 2035 300

info@makeawishnederland.org

www.makeawishnederland.org

Volg Make-A-Wish Nederland ook op:

10
0

3
4

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

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

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

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

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

Lukt het op deze dagen niet om langs te komen dan kunt u contact 
opnemen met  Linda Timmermans, linda@actief-rijnwoude.nl of 
05-45094267
(Uiteraard gaat de seniorenreis alleen door wanneer de richtlijnen van de RIVM dit toelaat)

Herstart Inloophuis Koude-
kerk e.o. op 8 september!!
Als gevolg van  het uitbreken van de corona-crisis is het Inloophuis Koudekerk e.o. sinds 
13 maart 2020 gesloten geweest.  Het Inloophuis richt zich op mensen met beginnende 
dementie, hun partners en naasten. Het Inloophuis is gevestigd in VTC De Ridderhof.

Alhoewel een herstart al enige tijd op grond van de RIVM-regels mogelijk was, heeft het bestuur be-
sloten hier met grootste voorzichtigheid mee om te gaan, met het oog op de gezondheid van bezoe-
kers en vrijwilligers.
Aangezien de corona-cijfers in onze omgeving al enige tijd zeer laag zijn, vindt het bestuur het verant-
woord om -met de nodige maatregelen- weer per 8 september aanstaande open te gaan!

Het aantal bezoekers wordt voorlopig beperkt tot maximaal 8 en uitsluitend op afspraak. Daarnaast 
gelden de algemene regels om besmetting te voorkomen: gezondheidscheck, 1 ½ meter afstand hou-
den, geen handen geven, regelmatig handen wassen etc. 

Afspraak maken bezoek Inloophuis en nadere informatie: 
coördinator Evelijn van der Veer, tel. 06-27176601.
Zie ook website:  www.inloophuiskoudekerk.nl


