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Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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Eén van de oprichters van de Vogelwerkgroep....

Lintje voor 'opperknotter' Cor Kes

Cor Kes met lintje en nog vol verbazing, met zijn kinderen en kleinkinderen. Foto Jan Luuk van Dijk

door Jan Luuk van Dijk

Hij was totaal beduusd en 
had het niet zien aanko-
men, Cor Kes. Zaterdag-
middag 5 september ont-
ving hij van burgemeester 
Liesbeth Spies, op hetv 
terrein van de vogelwerk-
groep aan het Spookver-
laat, een koninklijke on-
derscheiding. Lid in de 
orde van Oranje Nassau.

Cor Kes is een van de oprichters 
van de vogelwerkgroep Koude-
kerk/Hazerswoude. Deze vogel-
werkgroep bestaat dit jaar 40 
jaar. Helaas moesten alle feeste-
lijkheden afgelast worden van-
wege de coronamaatregelen. 
Maar op 5 september waren 
oud-leden uitgenodigd om bij-
een te komen op het terrein van 
Jan Kerkvliet aan het Spookver-
laat, voor een excursie naar het 
vogelgebied De Wilck. Iedereen 
werd keurig op 1,5 meter van 
elkaar ontvangen en toen de 
burgemeester er ook bijkwam, 
ging men zitten in afwachting 
van haar toespraak voor de ja-
rige vereniging. 

Verbazing zichtbaar
Met grote ogen zat Cor te kij-
ken toen hij hoorde dat het niet 
alleen ging om de jubileren-
de vogelwerkgroep, maar juist 
om hem. Toen de burgemees-
ter haar ketting omdeed en uit-
sprak dat het Zijne Majesteit de 

koning had behaagd Cor Kes te 
benoemen tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau, zat hij nog 
met grote ogen te kijken.
Pas toen de burgemeester hem 
de versierselen overhandigde 
en één van zijn kinderen hem 
het lintje opspeldde, begon het 
langzaam tot hem door te drin-
gen.

Muzikale ovatie voor Cor
Daarmee was de kous nog niet 
af, want in de verte klonk mu-

ziek en zowaar kwam drumfan-
fare TTH uit Hazerswoude-Dorp 
het terrein op gemarcheerd. Het 
korps bracht Cor en alle aan-
wezigen een muzikale aubade. 
Daarna werd er geen excursie 
gehouden, maar feest gevierd.

Koudekerker Cor Kes was niet 
alleen betrokken bij de oprich-
ting van de vogelwerkgroep, 
maar ook was hij coördinator 
Landschapsbeheer. Deze com-
missie onderhoudt een aantal 
landschappen, met name het 
gebied rond Spookverlaat en de 
Kruiskade in Hazerswoude. Dit 
gebied is inmiddels een van de 
beste weidevogelgebieden van 
Zuid-Holland.

Staatsbosbeheer noemde Cor 
een ware ambassadeur van dit 
gebied en de ogen en oren in 
het veld. Hij kreeg zelfs de titel 
van ‘opperknotter’.

Kwart eeuw vrijwilliger!
25 jaar lang had Cor Kes het re-
servaat de Wilck onder zijn hoe-
de, het enige natura 2000-ge-
bied in de gemeente Alphen aan 
den Rijn. 13 jaar was Kes ook 
bestuurslid van de vogelwerk-
groep en organiseerde mede 
cursussen en open dagen. Ook 

Drumfanfare TTH komt de gedecoreerde een ovatie brengen.

de oeverzwaluwenwand aan de 
Elfenbaan in Koudekerk wordt 
door hem onderhouden.

Leven in teken van vogels
In het interview in het vereni-
gingsblad ‘De Braakbal’ zegt Cor 
Kes:” “Ik ben 37 jaar ‘Opper-
knotter’ geweest, en nu doe ik 
meer aan inventarisatie en nest-
kasten en zo. Ik kan rustig zeg-
gen dat de club vervlochten is 
geweest met mijn hele leven, en 
nog. Ik ben ook echt een ‘wei-
devogelverslaafde’, geloof ik.” 
Op de vraag waarom hij het kij-
ken naar vogels zo leuk vindt, 
antwoordt Cor: “Je blijft in be-
weging, gezond en lekker bui-
ten. “
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Familieberichten

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Lieve mensen,

Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten 
met steunbetuigingen, uw aanwezigheid en 

alle mooie woorden van troost.
Het doet mij en onze kinderen goed dat 

zovelen met ons meegeleefd hebben 
na het overlijden van

- Teun van Klaveren -
We gaan verder 

met heel veel mooie herinneringen.

Tiny van Klaveren
Wilbert en Jantine, Esmée, Ruben
Martijn en Linda

Hazerswoude-Dorp, september 2020

Wij willen iedereen die ons hebben verrast 
met kaarten, cadeaus en bloemen tgv ons 

55jarig huwelijksfeest heel hartelijk bedanken.

Theo en Jannie Kraan-Wortman

Huur de rolstoelauto 
van de Zonnebloem
Maakt u gebruik van een rolstoel of scootmo-
biel? De Zonnebloem biedt rolstoelvervoer 
aan, zodat u in alle vrijheid op pad kunt gaan. 
Dat heeft wethouder Han de Jager bekend ge-
maakt via AllesinAlphen. De Zonnebloem rol-
stoelauto is bij de Vegro thuiszorgwinkel in 
Alphen aan den Rijn (Euromarkt 1) te huur. 
In deze aangepaste huurauto is plaats voor een 
scootmobiel of een persoon in een rolstoel. 
Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de groot-
te van de rolstoel of scootmobiel, nog 3 of 4 
andere personen plaatsnemen.
Huren van de rolstoelauto kan al vanaf € 40 
per dag. Ga naar www.zonnebloem.nl/zonne-
bloemauto voor meer informatie of voor het 
maken van een reservering.

Zonnebloemautopas
Om gebruik te kunnen maken van de roels-
toelauto heeft u een Zonnebloemautopas no-
dig. Deze pas staat op naam van de rolstoel- 
of scootmobielgebruiker. Als u nog geen pas 
heeft, kunt u dit aanvragen via www.zonne-
bloem.nl/zonnebloemauto. 

Chauffeur nodig?
Wilt u de Zonnebloemauto huren, maar bent 
u op zoek naar iemand die deze kan besturen? 
U kunt via de Zonnebloem gratis een vrijwil-
lige chauffeur aanvragen. Als u de auto reser-

veert geeft u dit in het reserveringsformulier 
aan of neem contact op via telefoonnummer 
088 00 16 717.

Kinderkerk Dorpskerk 
Zoeterwoude
Op zondag 20 september is er in de Sint Jan in Zoeterwoude weer een 
Kinderkerkviering. Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge 
kinderen, van dreumes tot kleuter. 

Op een speelse manier maken kinderen kennis met de kerk en de bijbel. 
Er wordt een bijbelverhaal verteld, afgewisseld met liedjes op de melo-
die van bekende kinderliedjes. De kinderen mogen tijdens de viering ac-
tief meedoen in het verhaal, waarbij alle zintuigen aan bod komen. Op 
20 september wordt het verhaal van Het verloren schaap verteld.
Wat is een herder, welk geluid maakt een schaap, hoe zacht is de vacht 
van een schaap en natuurlijk gaan we met zijn allen op zoek naar dat ene 
schaapje dat de weg kwijt is geraakt.
Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door hervormde gemeente en 
rk parochie kern Sint Jan om een aantal keer per jaar een laagdrempe-
lige viering aan te bieden gericht op ouders/grootouders met jonge kin-
deren. De vieringen zijn bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de Sint Jan. 
De bijeenkomsten zijn geschikt en toegankelijk voor iedereen, ongeacht 
of men gebonden is aan een kerkelijke traditie. 
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Hulp en begeleiding in tijden van afscheid en rouw

Met aandacht betrokken
Naast het begeleiden van uitvaarten organiseert Ammoniet Uitvaartbegeleiding regelmatig ver-
schillende activiteiten en bijeenkomsten die hulp kunnen bieden bij afscheid en rouw. Komend 
najaar staan er verschillende workshops en gespreksavonden op het programma. 

Zo kunt u in september terecht voor het ontwerpen van een eigen gedenkteken, ter nagedachtenis aan 
een dierbare. Het is een uitdaging om te zoeken naar de juiste woorden en de juiste gedachte om tot 
een ontwerp te komen dat past bij u en bij de overledene. Ruben van Impelen (Van Dam Natuursteen) 
nodigt u uit om samen met hem tot iets moois te komen.

Voor begeleiding van gezinnen en kinderen kunt u in september terecht bij Natascha Peters, gezins-
coach van Praktijk de Toekomst. Zij begeleidt u middels een methode die zich richt op het visualiseren 
van de belevingswereld van een kind en/of de ouders. 

In oktober kunt u een gespreksavond bijwonen met Jacinta van Harteveld dat gaat over leven in het 
zicht van de dood.Over leven met sterfelijkheid en hoe mensen op eigen wijze afscheid nemen en het 
leven loslaten. 

Ook wordt er in oktober aandacht besteed aan ritueelbegeleiding tijdens een afscheidsbijeenkomst aan 
de hand van de rode draad van een levensverhaal. Ritueelbegeleider Petra Kuperus gaat samen met u 
op zoek naar wat passend kan zijn.

Tijdens de gespreksavond ‘Hoe overleef ik de feestdagen?’ in november kunt u luisteren of meepraten 
over de periode aan het einde van het jaar als alles op zijn kop staat en hoe je daarmee om kunt gaan. 
Marjan Vlasveld vertelt uit eigen ervaring en geeft ruimte voor uw eigen verhaal.

De volledige activiteitenagenda is te vinden op www.ammonietuitvaart.nl. 

Alle bijeenkomsten zijn kosteloos. Graag aanmelden van tevoren. Aanmelden kan telefonisch: 0172 - 
41 66 63 of via info@ammonietuitvaart.nl.

We denken liever in ruimte dan in beperkingen, dus ondanks de 1,5 meter afspraak kunnen we u verwelkomen 
in de hiervoor zeer geschikte locatie aan de Wilhelminalaan 1.
Locatie: Ammoniet Uitvaartbegeleiding, Wilhelminalaan 1, Alphen aan den Rijn

Vrijwilligers 
gezocht
Voor de volgende functies worden 
vrijwilligers gezocht..  

MAATJES VOOR HET BEZOEKEN VAN OUDEREN
Wij zijn opzoek naar maatjes voor ouderen in alle kernen. Veel ou-
deren hebben behoefte aan een maatje voor een gezellig gesprekje, 
spelletje of wandeling. Vindt u het leuk om samen met een oudere 
wat leuks te doen, meld u dan aan. 

Wij zijn nu bijvoorbeeld opzoek naar een maatje voor een 87e jari-
ge vrouw in Hazerswoude Dorp. Ze komt door lichamelijke klach-
ten en door het coronavirus niet meer buiten. 

Voor een man  in Hazerswoude Rijndijk met lichamelijke klachten 
zoeken we een maatje die hem 1 x per week wil bezoeken. Zijn 
hobby’s zijn voetbal, formule 1 en klassieke muziek.

Voor een vrouw is Hazerswoude Rijndijk zijn we op zoek naar een 
maatje, om haar een middagje gezelschap te houden om haar wat 
afleiding te bezorgen. 

VOOR HET OPKNAPPEN VAN HET NIEUWE BUURTHUIS.
Voor het opknappen van het nieuwe buurthuis zijn we opzoek naar 
vrijwilligers. Er zijn nog veel helpende handen nodig. U moet hier-
bij denken aan schilderen, meubels op pimpen. En andere kleine 
klusjes. 

Heeft u interesse in een of meerdere functies, neemt u dan contact 
op met Tom in de buurt Rijnwoude via Elly van Doijewaard: 06-
42339181 of Saskia Posthuma: 06-81256668. U kunt ook mailen 
naar: team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

Wilt u als vrijwilligersorganisatie ook dat uw vacature in de krant 
wordt uitgelicht, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat deze in 

de volgende vacatureladder wordt vermeld. 
Bent u ook al bekend met onze vacaturebank voor vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties ? Neem een kijkje op www.tomindebuurt.nl 
en klik op vrijwilligers.

In de vacaturebank staat een aanbod van vrijwilligerswerk in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Ook uw vacature kan daarin worden gezet, 

zodat mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk ook uw vacature 
kunnen vinden. Heeft u vragen hierover, neem contact op met 

Tom in de Buurt, telefoonnummer 088-9004567

Gesprek over alternatief 
geluidswal bij Pleyn’68 
komt er toch!
In de vergadering afgelopen donderdag is door de raadscommissieleden afgedwon-
gen dat Wilma Wonen toch in gesprek gaat met de gemeente en de buurt over een 
alternatief voor de geplande metershoge geluidswal. 

Om eventuele geluidsoverlast 
tussen de nieuwe woonwijk 
Nieuw Rein (locatie voormalige 
Avery Dennison stickerfabriek) 
en buurthuis Pleyn’68 te voor-
komen, had de projectontwik-
kelaar een muur van 5,6 meter 
hoog op 10 meter afstand van 
het gebouw bedacht. Dat vond 
iedereen een onzalig plan. Ont-
wikkelaars Wilma en Heem-
bouw weigerden tot op heden 
echter om over een alternatief 
te praten. 

Ook kijken naar de toekomst
De Groenendijkers willen dat 
de muziekevenementen voor 
jeugd en volwassenen, die hier 
al meer dan 50 jaar eens in de 

zoveel tijd worden georgani-
seerd, ook in de toekomst kun-
nen blijven plaatsvinden. Met 
een afstand van 30 meter tus-
sen de woningen en het buurt-
huis (in plaats van de geplande 
10 meter), worden de te nemen 
maatregelen minder ingrijpend. 
Daarin willen de besturen van 
Pleyn’68 (eigenaar en beheer-
der) graag met de ontwikkelaars 
en de gemeente in gesprek. 

Wel snelheid geboden
Wethouder Gerard van As heeft 
aangegeven dat alles op alles 
wordt gezet op uiterlijk half de-
cember tot een door alle partij-
en gedragen alternatieve oplos-
sing te komen. Als dat lukt is er 

geen onoverkomelijke vertra-
ging in de start van de bouw. 

Stichting Geldzorg 
biedt hulp aan!
Kent u de Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn? 
Kan ik deze maand nog rondkomen? Ik krijg meer re-
keningen dan ik kan betalen. Hoe moet het nu verder? 

Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere 
rekeningen. Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op 
orde? 

Sinds augustus 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting 
GeldZorg, een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. De 
Stichting Geldzorg koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig 
hebben bij bovengenoemde problemen. Het maatje begeleidt en 
ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat 
van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten 
met de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Zou u mensen kunnen en willen helpen om hun financiën weer op 
orde te krijgen? Is maatje worden iets voor u? Kijkt u voor informa-
tie op www.geldzorgalphen.nl 

In het najaar hopen we weer een cursus voor nieuwe maatjes te 
starten. U wordt dus niet zomaar in het diepe gegooid.
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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 be-
zoekers per kwartier toegela-
ten, 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 af-
spraak maken om twee keer per 

jaar gratis hun grof vuil of tuin-
afval aan huis op te laten halen. 
Meer informatie over de voor-
waarden staat op de website van 
de gemeente onder ‘Alles over 
afval’.

Koersbalvereniging Benthui-
zen begint weer te koersen
Eindelijk, na bijna een half jaar kwam het verlossende woord 
van verengingsgebouw De Bron in Benthuizen: Er kan weer 
koersbal gespeeld worden.
Alle leden van de koersbalclub worden dinsdag 15 september om 3 
uur uitgenodigd in De Bron. Onder het genot van een kopje koffie, 
verzorgd door Rieneke, wil men gaan bespreken hoe dit aangepakt 
moet gaan worden. Uiteraard moet er rekening gehouden worden 
met de coronaregels en dus zal dit besproken moeten worden.
Wilt u, na deze lange tijd van isolatie, weer met elkaar aan de slag 
gaan, kom dan vrijblijvend langs. Maak mee hoe de gezellige ver-
eniging weer gaat opstarten.

Nieuwe zorgboerderij aan westzijde 
van Hazerswoude-Dorp
Aan de oostkant van het dorp Hazerswoude bevindt zich al enige jaren een zorgboerderij. Met in-
gang van september is er aan het Westeinde een zorgboerderij bijgekomen. Op nummer 29 staat 
Boerderij De Buitenkans.

Boerderij Dé Buitenkans is onder-
deel van de Gemiva-SVG Groep. Op 
de boerderij werken mensen met 
een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. Zij verrichten werkzaam-
heden op en rond het erf, zijn actief 
met houtbewerking (vervaardigen 
van klein meubilair), verzorgen de 
dieren (konijnen, paarden, cavia’s, 
schapen) en werken in de moestuin.
De cliënten krijgen bij hun werk on-
dersteuning van een team vaste be-
geleiders. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van iedere indivi-
duele cliënt. Iedere cliënt heeft een 
persoonlijk begeleider; hij/zij is het 
eerste aanspreekpunt voor de cliënt 
en zijn achterban.
Ook werken er regelmatig stagiaires 
op de boerderij. En is er hulp van 

Voordat de cliënten van Gemiva aan het werk konden bij Boerderij 
Dé Buitenkans is er flink verbouwd. Het resultaat mag er zijn: een 
bijzondere werkplek op een mooie locatie.
Op zaterdag 26 september is er, van 14.00 tot 17.00 uur, een feeste-
lijk open huis, met om 14.00 uur een officiële opening door wet-
houder Han de Jager.

verschillende vrijwilligers. Enthousiaste men-
sen, die meewerken en/of klussen verrichten sa-
men met de cliënten die dit (nog) niet zelfstan-
dig kunnen.
Boerderij Dé Buitenkans beschikt over een eigen 
gebouw op een landelijk gelegen locatie waar een 
pensionstal voor paarden is en een aannemersbe-
drijf. Daarnaast hebben is er de beschikking over 
een groot buiten met weilandjes, een moestuin 
en een terras waar passanten iets kunnen drinken
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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 13 september   09.30 uur Ds H. 

Schipaanboord Rotterdam (H.A.); 18.00 uur Ds C. 
Boele Polsbroek (Dankz. H.A.)

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 13 september 10.00 uur Mw. H. van 

Abbema, Rotterdam Voor info zie https://www.
pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 13 september  09.30  uur Ds H.A. 
van Zetten,   16.30 uur Ds H.A. van Zetten  
Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 13 september 09.30 uur Gebedsviering. 

Voorg. Past. Lâm 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 13 september 09.30 uur Ds C.C.A. 

Melgers. (Kerk- en schooldienst) 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 13 september 09.30 uur Ds J. Quist, Den 

Haag, 18.30 uur Ds A.B. van Campen, (JD)
 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 13 september 
is de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met 
dominee F.L. Bakker uit Voor-
schoten.

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 9 september is dominee 
Willem Biesheuvel in de Brug-
kerk en op woensdag 16 sep-
tember is pastor Laurien Hoog-
erwerf in de Ontmoetingskerk.

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 en op dinsdag 22 septem-
ber om 12.00 uur. De locatie 
is Honswyc, Dorpsstraat 15. 
Aanmelden is verplicht zodat 
we weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. agaath.
koers@pknkoudekerk.nl  / 06 
1231 7899

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

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK

Op zondag 13 september is de 

kerk open en kunt u binnenlo-
pen, een kaarsje aansteken, of
even rustig zitten, misschien 
bidden en luisteren naar or-
gelspel of mooie muziek van 
11.00 – 12.00 uur. Nico Wesse-
lingh zal 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. Van-
af het begin van de coronatijd 
hebben we de kerk op zon-
dag opengesteld voor het aan-
steken van een kaarsje en een 
stil gebed. Nu zijn er gelukkig 
weer vieringen, maar we wil-
len graag op de zondagen dat 
er geen vieringen zijn ook iets 
meer gaan doen. We denken 
aan een gebedsmoment, een 
lezing en misschien wat mooie 
muziek of een lied. We houden 
u op de hoogte!

ROZEN VOOR DE ZIEKEN
Zondag 13 september is het 
Nationale Ziekendag. De aan-
dacht en onze gebeden zijn 
die dag speciaal op onze zie-
ken en op hen, die hen verzor-
gen gericht. Al heel wat jaren 
zijn we in onze parochie ge-
wend om de zieken op die dag 
een bloemengroet vanuit onze 
geloofsgemeenschap te bren-
gen. Kerkgangers konden op 
zondagmorgen na de liturgie-
viering een roos meenemen 
en naar een bekende zieke te 
brengen. Vanwege de dreiging 
van het coronavirus kan dat 
dit jaar niet op de vertrouwde 
wijze. Net zo min als parochia-
nen op dit moment vrijelijk ter 
communie kunnen gaan, kun-
nen zij het komende weekend 
(13 september) niet naar voren 
lopen om zelf een roos uit de 
volle emmer te pakken en naar 
een zieke te brengen. Toch wil-
len we de zieken, die er zijn dit 
jaar niet vergeten. Enkele paro-
chianen uit ons midden zullen 
de bloemengroet aan de zie-
ken rondbrengen. Wel kunnen 
alle parochianen daaraan mee-
helpen door in de komende 
week één of meerdere namen 
van zieke mede-parochianen 
door te geven aan het secreta-
riaat van onze parochiekern via 
email: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl   of via tele-
foonnummer: 071-3414210). Zo 
kan dit jaar, ondanks alle moei-

lijkheden door het coronavirus 
toch gebeuren, waar het eigen-
lijk om gaat: dat onze zieken 
niet vergeten worden.

VREDESZONDAG 
20 SEPTEMBER

In andere jaren ontmoeten ka-
tholieken en protestanten el-
kaar op vredeszondag in de 
Bernarduskerk. Nu is er te wei-
nig ruimte voor een bijeenko-
men van parochianen en 
gemeenteleden, daarom hou-
den we de vredesviering nu op 
twee locaties. Aanvang 10.00 
uur. Pastor Lâm gaat voor in 
de Ontmoetingskerk en domi-
nee Biesheuvel in de Bernar-
duskerk.
Het thema in beide kerken is: 
“Vrede verbindt verschil”. In 
beide gebouwen zullen ook de-
zelfde 
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 
telefoon 071-3414210 of via 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl 

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

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 col-
lectebus achterin de kerk of 
als u iets wilt overmaken heel 
graag. Dit kan naar NL73RA-
BO0325 9081 68 t.n.v. Paro-
chie 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, voorzich-
tig de draad weer op te pak-

ken. Zo begint de werkgroep 
dit werkjaar, waar we normaal 
in juni mee hadden willen ein-
digen: 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 Zee-
gersloot 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! Graag 
aanmelden via email: volwas-
senencatechese@heiligetho-
mas.nl Meer informatie kunt u 
ook vinden op de website. Er 
liggen ook informatiefolders in 
de kerk. 

UITSLAG FOTO-
ZOEKPUZZEL!

Ook voor deze laatste puzzelopdracht was weer veel 
belangstelling. Tenminste dat leiden we af uit het aan-
tal oplossingen dat u instuurde. 
Velen zetten bij hun oplossing nog even een extra be-
dankje aan de samenstellers of lieten hun teleurstel-

ling blijken dat het de laatste puzzel was.

De goede oplossing van deze week was: 
HELP ZE WEER IN HET ZADEL

 
Deze oplossing is onder andere ingestuurd door 

Sjanie Overes, De Deel 38, 
2396EX Koudekerk aan den Rijn  

Zij kan de cadeaubon van 50 euro van de Groene 
Hart Koerier tegemoet zien!
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Appelmeisje

Speculaasbrokken

De aanbiedingen gelden van 10 t/m 16 september

                                                            

1,50
                                                            

3,-

                                                            

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.

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:

Gekookte 
worst

Schouderham
Snijworst

4.49
Meepakker:

4  Kip 
op

Stok

5.98
Weekendtip!

Varkens
oesters

4 stuks 

6.98

Vlugklaarpakket:

4 Katen
vinken

4 Gehakt
schnitzels

7.98
Uit eigen keuken

2  Pita
broodjes 

Pulled Pork

6.00
Altijd handig!

Runder
gehakt 

1 kilo

7.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

7 t/m 12 september 

Chauffeur/Medewerker 
Logistiek en Magazijn

Betaald - 38 uur
De inzamelafdeling is de motor van de organisatie en biedt een grote diversiteit aan 
werkzaamheden. Jouw hoofdtaak is het ophalen en bezorgen van goederen bij klanten 
en het transporteren van goederen tussen de vestigingen. Daarnaast draai je mee op 
de innamepunten, houdt deze netjes, organiseert de goederenstroom en helpt klanten 
bij het laden en lossen. Ook ondersteun je de collega’s van de sorteerafdeling, help je 
bij het bevoorraden van de winkel en spring je in waar nodig.

Wij zoeken een enthousiaste collega met een aanpakmentaliteit en een klantvriendelijke 
instelling. Uiteraard heb je minimaal de beschikking over rijbewijs B en een zeer goede 
fysieke conditie.

Wij bieden:

Stichting Kringloop 
Alphen aan den Rijn

Voor onze uiteenlopende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar 
een enthousiaste en kwaliteitsgerichte: 

een afwisselende baan voor 38 uur per week,
een baan in een mensgerichte organisatie en 130 enthousiaste collega’s,
goede arbeidsvoorwaarden en
salaris conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden voor Kringloopbedrijven van 
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

●
●
●
●

Enthousiast? 
Kijk dan voor de volledige vacaturetekst op www.
kringloopalphen.nl! Stuur je sollicitatiebrief met cv 
uiterlijk 11 oktober 2020 ter attentie van Marion Bakker 
via de mail naar sollicitatie@kringloopalphen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Positief leven

Meer veerkracht, meer energie, meer genieten, 
positiever in het leven staan, beter kunnen 
ontspannen en daardoor minder stress?

Meld je dan aan voor de bijeenkomsten 
die wij organiseren ism de GGZ Rivierduinen

Praktische informatie;
* 5 bijeenkomsten

* Donderdag van 10.00 uur - 12.00 uur
* Start 8 oktober 2020
* Deelname is Gratis

www.tomindebuurt.nl
088 900 4567

Volg ons op Facebook & Twitter

Aanmelden bij Wijkcoach Patty Groen; 
p.groen@tomindebuurt.nl
06-27021557
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Fanatisme
Sommige tv-beelden zetten je herinneringsmechaniek op scherp 
en onmiddellijk zie je dan, als je de knop van je innerlijke tv-ap-
paraat op áán zet, andere beelden die echter wel verwant aan de 
recent getoonde.
Vorige week werd ik via de tv geconfronteerd met een wolf die 
ergens in een natuurgebied rondstruinde. Hij of zij was enigszins 
huiverig voor een uit de kluiten gewassen hert en maakte zich snel 
uit de voeten.
Aanvankelijk deed ik het af met één woord: afschieten! De camera 
zwenkte echter naar een natuurfanaat en ik hoorde hem zeggen:
- Unieke beelden zeg, een heel bijzondere ervaring. Heel natuur- 

lijk beelden en het is uiteraard wachten op nakomelingen. (’t Is 
geen fraai Nederlands, maar ik citeer!)

Een journalist vroeg hem, waarschijnlijk om te weten te komen 
of de kromprater werkelijk zo onnozel was, wat hij er nu écht 
van vond? Hij, de journalist, vermoedde nl. dat men vraagtekens 
kon plaatsen bij het gedogen van zo’n economische vluchteling. En 
hup, daar ging onze malloot weer:
- Ja, wat dacht je, dit is toch fantastisch!
Ik houd er niet van iemand te beoordelen op het wel of niet aan-
wezig zijn van uitdijende of opvallende lichaamsdelen, maar ik 
zondig één keer. De man had een paar ogen die me - op zijn 
zachtst gezegd - niet bevielen, te fanatiek.
Direct dacht ik aan die boer, die behoorlijk aangeslagen, ons zijn 
stevig gereduceerde kudde schapen toonde... er was een wolf 
‘langsgekomen’. En we weten allemaal dat er al een flink aantal 
schapen de dupe zijn geworden van onze vriend canis lupus. Er 
lopen nogal wat lieden rond die heel enthousiast reageren op de 
terugkeer van dieren die nou niet direct in onze habitat passen. 
Maar...  als je vossen vrij spel geeft in de duinen, blijft er geen bo-
dembroeder meer over. Als je wilde zwijnen toegang verschaft tot 
een aardappelperceel, kan de patatboer wel emigreren. Als je ek-
sters geen strobreed in de weg legt, kan je het schudden met de 
zangvogeltjes. En als je wolven hun gang laat gaan, is er maar één 
die het gelag moet betalen. Wie dat is... ? Het zou niet de moei-   
lijkste vraag zijn in een kennisquiz.
Het komt herhaaldelijk voor dat fanatiekelingen met die never-
have-a-dull-moment-faces ons de weg willen wijzen, terwijl ze 
zelf toch enig idee moeten hebben van hun verrekt gevaarlijke 
tunnelvisie.
Natuurlijk, Nederland met alle geweld willen behouden als een 
netjes aangeharkt parkje... ik denk niet dat het ’t ideale plaatje is. 
Maar om nu, met het oog op de lieve vrede, alle remmen los te 
gooien... dat lijkt me iets teveel van het goede. Als je Poetin op je 
verjaardagsfeestje uitnodigt en hij stelt als voorwaarde dat ie toch 
graag in zijn handtasje - dat dan wel - een tube van het zenuw-
gas uit de novitsjokgroep wil meenemen, zeg je toch ook niet: oké 
Vladimir, moet kunnen, maar doe er wel een scheutje wodka bij!
Nee, ik ben niet kribbig, ik ben geen misantroop... ik wil gewoon 
dat we in onze samenleving de kwetsbare mensen een kontje kun-
nen geven en dat we de lieden die dat niet onderschrijven, een 
fikse dreun onder diezelfde kont kunnen leveren. Waarvan akte!

Wist

CursiefjeSuper Open dag bij 
Scouting Rheijnewoud
Soms heeft iets dat nadelig lijkt, ook positieve kanten. Door de Corona maatregel 
van afstand houden en drukte vermijden, heeft Scouting Rheijnewoude een reser-
veringssysteem  ingezet. 

Zo konden ouders met hun kind(eren) steeds per half uur welkom worden geheten en hen alle ruimte 
bieden om kennis te maken met wat scouting is. De kinderen konden zien hoe je een kampkeuken pio-
niert, konden op een vlot varen, konden een plak hout met een brandstaf versieren en zelf hun broodje 
bakken op het kampvuur. De aanwezige  welpen, scouts en explorers maakte er een echte scouting dag 
van.  Zeker 10 nieuwe welpen-in-spé  hebben hun interesse aangekondigd.

Zij en alle andere kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar  die graag nader kennis willen maken met scou-
ting Rheijnewoud  kunnen de komende zaterdagen van 10-12 uur gratis en vrijblijvend meedoen. Geef 
wel even door dat uw kind komt op jubileum@scouting-rheijnewoud.nl.  Graag de naam en uw tele-
foonnummer doorgeven, dan kunnen we u bereiken mocht er iets aan de hand zijn.

Welpen in spé bakken hun broodje boven het kampvuur

Het resultaat: varen met het vlotHet vlot wordt te water gelaten onder toeziend 
oog van welpen, scouts en explorers.

Explorers bouwen een informatiebalie door middel van pionieren met palen en touw
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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
Ontwerpbesluit bouwen zes woningen Herman 
Heyermansstraat, Hazerswoude-Rijndijk
Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat zij voornemens zijn om met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30, 
juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van de 
beheersverordening ‘Hazerswoude-Rijndijk 2018’ voor het 
bouwen van zes woningen op de locatie Herman Heyer-
mansstraat naast nummer 4 in Hazerswoude-Rijndijk. In 
het kader van het vooroverleg zijn geen reacties ingediend.

Waarom is er een afwijkingsprocedure nodig?
De aanvraag betreft het realiseren van zes sociale huurwo-
ningen aan de Herman Heijermansstraat ten zuiden van 
nummer 4 in Hazerswoude-Rijndijk ter plaatse van het 
voormalige zwembad De Dolfijn. De aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is in strijd met de van toepassing 
zijnde beheersverordening ‘Hazerswoude-Rijndijk 2018’ 
omdat het perceel nog is bestemd voor ‘sport’ met de 
functieaanduiding ‘zwembad’. De gevraagde vervolg-
functie is passend in een overwegende woonomgeving in 
het bestaand dorpsgebied. Met het doorlopen van de 
uitgebreide afwijkingsprocedure worden de gewenste 
ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt 
en kan de omgevingsvergunning verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 
10 september gedurende zes weken voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen 
op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met 
telefoonnummer 14 0172. Het ontwerpbesluit is ook in te 
zien via www.overheid.nl.

Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk 
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn o.v.v zaaknummer 327326. Voor het 

kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer 
Van der Zanden van team Vergunningen op telefoon-
nummer 14 0172. Alleen degenen die tijdig zienswijzen 
indienen, kunnen later beroep instellen tegen een uitein-
delijk besluit.

Kennisgeving bestemmingsplannen
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis 
van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen 
voorbereiden. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van 
het Bro, wordt hier gemeld dat er op dit moment geen 
stukken ter inzage liggen en dat er over dit plan in dit 
stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen 
naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog 
geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen over deze voornemens.
Het betreft de volgende plannen waarvoor het voornemen 
is een herziening van een bestemmingsplan voor te 
bereiden:
-  Noordeinde 11c-d, Aarlanderveen; natuurcamping en vijf 

woningen
-  Doctor A.D, Sacharovlaan 2, Alphen aan den Rijn; woning-

bouwlocatie van 190 woningen,
-  Steekterweg 92, Alphen aan den Rijn; woningbouwlo-

catie van 7 woningen
-  Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn; de bouw van 

twee woningen in ruil voor de sloop van bedrijfsge-
bouwen

-  Bentwijck, Benthuizen; woningbouwlocatie van 200 
woningen en een Brede School ten oosten van de 
woonkern van Benthuizen. Het gebied wordt globaal 
begrensd door de Bentlanden, Verbreepark, Heerewegh 
en Bentwoudlaan.

-  Biezenlanden; Biezen 49 en 53, Boskoop; woningbouwlo-
catie van 23 woningen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen mevrouw Teunissen 
van team Ruimte, via telefoonnummer 140172.

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. 

WEEK 37 
9 september 2020

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 15 september 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning (V2019/780) voor het realiseren van een 
betoncentrale met opslagvakken en een zand- en 
grindhandel op het Perceel Hoorn 406 in Alphen aan 
den Rijn. 

20.00 uur: Bezwaar tegen het vervallen van de straat-
naam 'Anna van Burenlaan' en het toewijzen van 'tuin-
bestemming' op de percelen in Hazerswoude-Dorp. 

20.30 uur: Bezwaar tegen het reserveren van een 
parkeerplaats voor het plaatsen van een elektrische 
laadpaal aan de Paltrokmolen 50 in Alphen aan den 
Rijn.

21.00 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning (V2020/010) voor het verbouwen van een 
kantoor naar acht wooneenheden aan de Gouwestraat 
11 in Alphen aan den Rijn.

Locatie: Commissiekamer II op de eerste verdieping 
van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn.

Voor nadere informatie over bovenstaande onder-
werpen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mail-
adres commissiebezwaarschriften@aadr.nl of tele-
foonnummer 0172-465983. 

Aangepaste 
dienstverlening 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.

World Clean up Day
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 latexhandschoenen 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.
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Het bedrijf kan volstaan met een melding van de 
activiteiten. 
-  Caravanstalling Dorrepaal B.V., Hoogewaard 151 

in Koudekerk aan den Rijn: het verhogen van de 
bestaande loods

-  Maatschap A.A.M. Zwetsloot, Bentweg 6 in Hazers-
woude-Dorp: het niet meer houden van varkens

-  Maatschap A.A.M. Zwetsloot, Bentweg 6 in Hazers-
woude-Dorp: het melden van het slopen van de 
mestplaat 

-  Hans van den Broek Montage V.O.F., Noordeinde 
135 in Boskoop: het melden van een opslagplaats 
voor het montagebedrijf; werkzaamheden worden 
bij derden uitgevoerd

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

Bekendmaking Ontheffing geluid 
(Bouwbesluit)
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 
Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V. voor 
werkzaamheden aan de Aziëlaan 601 in Alphen aan 
den Rijn in de periode van 10 september 2020 
19.00 uur tot 11 september 2020 05.00 uur. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020230573.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit (daterend 
van 1 september 2020) een bezwaarschrift 
indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders 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 bezwaar-
schrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij 
spoedeisende belangen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, 
geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffier-
recht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde website voor 
de precieze voorwaarden.

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 werk-
zaamheden voor de oeververvanging van de Gouwe 
ter hoogte van de Badhuisweg, de Burg. Colijn-
straat en het Kerkplein in Boskoop. De werkzaam-
heden vinden plaats in de periode van 27 september 
2020 tot 27 september 2021 op werkdagen tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020229658.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit (daterend 
van 1 september 2020) een bezwaarschrift 
indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders 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 bezwaar-
schrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij 
spoedeisende belangen kunt u een voorlopige 
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om een 
voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt het 
besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de 
behandeling van het verzoek is griffierrecht 
verschuldigd. U kunt een voorlopige voorziening 
ook digitaal aanvragen bij de genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde website voor 
de precieze voorwaarden.

Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrische voer-
tuigen nabij:
-  Gerelaan tegenover nummer 8, Hazerswoude-

Dorp
-  Papiermolen naast Wipmolen 7, Alphen aan den 

Rijn
-  Opaalstraat naast nummer 6, Alphen aan den Rijn
-  Waterviolier tegenover 22 tot en met 26, Alphen 

aan den Rijn
-  Miniemenlaan achter nummer 35, Alphen aan den 

Rijn
-  Loevestein naast nummer 187, Alphen aan den 

Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie op 
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  S. Asenov, Barendstraat 4, Boskoop
-  S. Asenov, Barendstraat 4, Boskoop
-  A. Asenov, Barendstraat 4, Boskoop
-  D.S. Furtak, Vorselenburgstraat 27,  

Alphen aan den Rijn
-  M. Smit, Champignon 30, Alphen aan den Rijn
-  Q.T. Spijker, Julianaplein 6 Boskoop
-  I.M. van den Dobbelsteen–Becker,  

J.W. de Ruijterstraat 2, Boskoop
-  R.W. Dziedzic, Zuidkade 98 E, Boskoop
-  M. Essakkati, P. den Oudenstraat 12, Boskoop
-  S. Yapar, Vliestroom 23, Alphen aan den Rijn 
-  S. Yapar, Vliestroom 23, Alphen aan den Rijn
-  W. Ratajczyk, Westpark 68, Boskoop
-  G.B. Malec, Reijerskoop 170, Boskoop
-  M.C. Horga, Noordeinde 15. Aarlanderveen
-  A. Sinnadurai Vartharaja, Watermunt 21,  

Alphen aan den Rijn

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen met team 
Burgerzaken van gemeente Alphen aan den Rijn, 
via 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 bestem-
ming. Het besluit tot uitschrijving met onbekende 
bestemming wordt gepubliceerd op 
www.overheid.nl.

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

Vergunningen
27 augustus tot en met 2 september 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 

14 0172 of per e-mail: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u 
nog geen bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Hoorn 100  

plaatsen elektrische poort voor woning 
(V2020/673) 

-  Langenhorst 2  
plaatsen dakkapel voor- en 
achtergeveldakvlak (V2020/719) 

-  Klaverhof 2-172 (even nummers)  
appartementencomplex verduurzamen in 
combinatie met 
onderhoudswerkzaamheden (V2020/720) 

-  Lissabonstraat 58  
vervangen garagedeur en aantal kozijnen 
door kunststof (V2020/721)

-  Copepad 15  
realiseren opbouw (V2020/724) 

-  President Kennedylaan 1  
tijdelijk plaatsen gronddepot voor 
herinrichtingswerkzaamheden (V2020/725) 

-  Rondeel/Dijkslootpad nabij Doornenburg 144  
vervangen bestaande brug (V2020/727) 

-  Ruisdaelstraat 40  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/729) 

-  Schelfhorst/Dijkslootpad (sectie B, perceel 3880 
en 3920)  
vervangen bestaande brug (V2020/730) 

-  Emmalaan 4  
bouwen veranda (V2020/733) 

-  Ambonstraat 2  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2020/734) 

-  Stortemelk/Vliestroom (sectie C, perceel 9171) 
vervangen bestaande brug (V2020/735) 

-  Binkhorst 121  
aanvullen gevelpaneel tussen begane grond en 
eerste verdieping met kunststof rabatdelen 
(V2020/736) 

Boskoop
-  achter Molenkolk 45 (sectie L, perceel 347)  

vernieuwen waterbassin (V2020/722) 
-  Insteek (sectie K, perceel 244)  

bouwen bedrijfsloods (V2020/723) 
-  Reijerskoop 93  

gedeeltelijk versterken fundering (consoles) 
(V2020/731) 

-  Halve Raak 66  
afwijken bestemmingsplan voor dagbesteding 
(V2020/732) 

-  Valkenhorst 4  
doorbreken draagmuur tussen keuken en 
woonkamer (V2020/738) 

Hazerswoude-Dorp
-  Schrepel 7  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/726) 
-  Zilverschoon 13  

wit verven gevel (V2020/728) 
-  Engelandlaan 4 A  

realiseren regelstation (V2020/737) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Rembrandtlaan 59 (27-08-2020)  

plaatsen dakopbouw én een dakkapel 
voorgeveldakvlak (V2020/544) 

-  Wielingen 4 (27-08-2020)  
vervangen schutting achterzijde (V2020/620) 

-  Acaciastraat 30 (28-08-2020)  
plaatsen mobiele zorgunit met verbindingsgang 
naar keuken in achtertuin flatappartement 
(V2020/656) 

-  Prins Hendrikstraat 124 A (28-08-2020)  
splitsen pand in twee appartementen 
(V2020/490) 

-  Lissabonstraat 58 (28-08-2020)  
vervangen garagedeur en aantal kozijnen door 
kunststof (V2020/721)

-  De Oude Wereld 104 (31-08-2020)  
bouwen klein balkon eerste verdieping 
(V2020/639) 

-  Copepad 15 (02-09-2020)  
realiseren opbouw (V2020/724) 

-  Gnephoek 19 (02-09-2020)  
vervangen fundering (V2020/596) 

-  Nepalstraat 23 (01-09-2020)  
realiseren dakopbouw garage (V2020/687) 
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Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat en de Kerkstraat 

(02-09-2020)  
vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/627) 

Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Smitweg 38 (31-08-2020)  

bouwen tunnelkas (V2020/648) 
-  Burgemeester Ten Heuvelhof 28 (02-09-2020)  

uitbreiden bestaande bedrijfsruimte voor 
kwekerij (V2020/706) 

Geweigerde vergunningen regulier
-  H. Kamerlingh Onnesweg 22 (31-08-2020) 

veranderen bestaande inrit (V2020/526) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Handelsweg 16  

plaatsen nieuwe verdieping met kantoorunits op 
dak (V2020/527) 

-  Gouwsluisseweg 97  
vervangen/uitbreiden bestaande schuur 
(V2020/587) 

Boskoop
-  tussen Badhuisweg 1-40  

vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/626) 

-  Oase-Kalverdans (sectie D, perceel 5660, kavel 10)  
bouwen woning (V2020/623) 

-  Zijde 54  
bouwen appartementencomplex met winkels 
(V2020/630) 

Benthuizen
-  Hogeveenseweg 13  

afwijken bestemmingsplan voor aanleggen 
verharding voor bereikbaarheid achterliggend erf 
(V2020/546) 

Terrasvergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 2  

verruimen sluitingstijden terras tijdens de 
zomermaanden (Maggie Blue) (D2020/090)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van onderstaande individuele 
gehandicapten parkeerplaats, met de bijbehorende 
borden:
Alphen aan den Rijn
-  Japanstraat 15 

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. 

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Jos Scholman Infra B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 31 augustus 2020 tot 
en met 31 december 2021 diverse objecten te 
plaatsen in het openbaar gebied aan de Zuidkade te 
Boskoop. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 12 oktober 2020 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op met telefoonnummer 14 0172. Tegen 
dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes 
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 

wethouders van Alphen aan den 
Rijn. Als onmiddellijke spoed dat 
vereist, gelet op de betrokken 
belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de president van 
de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH 
in Den Haag.

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

•  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

Donderdag 17 september 2020, Informatiemarkt stichting Alphen Marketing en stichting 
EDBA, 18.30 uur (digitaal, live uitzending via de website)

Donderdag 24 september 2020, gemeenteraadsvergadering, 20.00 uur (fysiek in de 
raadzaal, live uitzending via de website). Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een 
beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn, aanmelden is noodzakelijk) 

•  Agenda volgt

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 



11Groene Hart Koerier
woensdag 9 september 2020

Ingezonden brief
Waarschuwing : 
FIETSVEILIGHEID
De fietsers hebben geen voorrang meer in een kruising in de 
“Veilige Fietsroute naar School” in Hazerswoude-dorp. Dit is de 
kruising van de fietsroute van de Frans Halsstraat met de Rem-
brandtlaan net voor het fietspad naar het tunneltje. Deze krui-
sing is voor fietsers gevaarlijk geworden.  

Het gemeentebestuur van onze vroegere gemeente Hazerswou-
de/Rijnwoude had de veiligheid van de kinderen hoog in het 
vaandel staan; ze legden een tunneltje aan  en beveiligden deze 
kruising met STOP-borden voor het verkeer uit de Rembrandt-
laan. 

De gemeente Alphen aan den Rijn vindt deze beveiliging niet 
meer nodig. Bij de herinrichting van de straten in Plan Zuid zijn 
deze stopborden verdwenen. Desgevraagd meldt de wethouder 
Schotanus dat “het veilig is” omdat het een “30 km zone” is ge-
worden.  Hij wist kennelijk niet dat het was al jaren een 30 km 
zone was. En dat de STOP borden er ook al jaren stonden ter be-
veiliging van de schooljeugd (en hun meefietsende ouders) 
Ook weet de wethouder kennelijk niet wat er gebeurt als een 
kind botst met een auto die 30km rijdt. De wethouder verschuilt 
zich ook achter het argument dat lang niet iedereen zich aan de 
stop-verplichting hield. Van handhaven heeft hij nog niet ge-
hoord. Voor de scholieren en hun ouders is het dus extra oppas-
sen op de route naar school.

De waarschuwing geldt niet alleen voor kruising van de fiets-
route van de Frans Halsstraat met de Rembrandtlaan, maar ook 
voor de ingang en uitgang van het tunneltje.
Bij de ingang van het tunneltje van uit de Rembrandtlaan is 
het nieuw geasfalteerde fietspad zodanig aangelegd dat je in de 
bocht gedwongen wordt om op de weghelft van het tegemoet-
komende fietsers te rijden. DUBBEL OPPASSEN DAAR.

Bij de uitgang van het tunneltje- als je weer naar huis gaat- is 
er een nieuwe kruising bij gekomen met het nieuwe fietspad 
vanaf de Gemenweg. De fietser komen daar nu met een flinke 
snelheid naar beneden en ze komen van rechts en hebben dus 
voorrang. Ons vroegere gemeente bestuur onderkende dit ge-
vaar en had hekken op dat pad geplaats. Wethouder Schutanus 
is van menig dat de kinderen maar moeten opletten. Helaas is 
daar geen goed uitzicht, want er staat een grote elektriciteitskast 
waardoor je niet ziet wat er aan komt. 
DUS OOK DAAR EXTRA OPPASSEN.
Wederom zegt de wethouder : “het is een 30 km zone en dus is 
het veilig”.  Als u de situatie ook gevaarlijk vindt, kunt u dit ken-
baar maken aan wethouder Schotanus met een mail.

Gerard de Boer

Buurttuin: 
groene vingers én 
sociale contacten

door Diana Baak
Deze week is een groep bewoners van het Hélène Swarthplantsoen in Hazerswoude-Rijn-
dijk gestart met het omvormen van een saaie groenstrook tot buurttuin. Met dit project 
krijg je niet alleen een leuke tuin, maar leer je ook je buren veel beter kennen, zo vinden 
de inwoners. 

De ‘groenwerkgroep’ van het 
Dorpsoverleg Hazerswoude-
Rijndijk Oost heeft eind vorig 
jaar het initiatief genomen om 
te kijken of er bewoners zijn die 
willen meewerken om het perk 
aan het Hélène Swarthplantsoen 
om te vormen tot een gezamen-
lijke tuin. “Ik kijk vanuit mijn 
huis op het plantsoen en vond 
het wel een goed idee om van 
het saaie gemeentegroen iets 
leukers te maken en heb me 
dus meteen als vrijwilliger aan-
gemeld, ” vertelt Liselotte van 
Dijk. 

Plan maken
Het begon met een aantal bij-
eenkomsten met de bewoners 
uit de buurt en de ‘omgevings-
vakmannen’ van de gemeente. 

“Het plan was om al dit voor-
jaar te starten, maar door co-
rona is dit naar eind augustus 
doorgeschoven”, vertelt Lise-
lotte verder. De gemeente heeft 
vorige week het plantsoen leeg-
gehaald en er volgens plan een 
schelpenpad in aangebracht. Dat 
alles samen met de vrijwilligers 
die in deze fase vooral toekeken 
en voor koffie hebben gezorgd. 
“Wij zijn als inwoners nu echter 
zelf aanzet om het plantsoen te 
beplanten en te onderhouden.”

Inrichten
Liselotte: “Wij hebben als vrij-
willigers uit de buurt als eer-
ste een stenenrand langs het pad 
gemaakt. Ook hebben we er 
twee banken in gezet, die we al 
eerder van de gemeente hadden 

gekregen. De volgende stap is de 
beplanting. Die hebben we zelf 
uitgekozen, maar de gemeen-
te en hoveniers die hier toeval-
lig ook in de straat wonen, heb-
ben ons wel geadviseerd over 
welke planten snel groeien en 
makkelijk te onderhouden zijn. 
Want we willen natuurlijk wel 
meteen succes met de tuin. Het 
wordt een plantsoen met vooral 
eetbare en plukbare beplanting. 
De buurt vindt het heel leuk om 
dit zo met elkaar te doen. Ik heb 
sinds de start van dit project in 
elk geval meer mensen in de 
buurt keren kennen dan in de 
20 jaar dat ik hier woon.” 

Onderhouden
De volgende uitdaging is om 
met elkaar tot goede afspraken 

te komen over hoe we het plant-
soen gaan onderhouden, vertelt 
Liselotte verder. “Ook hiervoor 
moeten we elkaar weer opzoe-
ken en dat is natuurlijk net zo 
belangrijk als dat we leren hoe 
we de struiken en planten moe-
ten verzorgen. Het is een ge-
mêleerde groep qua leeftijd die 
hier woont. Die kunnen nu zo-
wel mét elkaar voor het plant-

soen, als voor elkaar zorgen.” 

Het Hélène Swarthplantsoen 
ligt in de Dichtersbuurt 
(De Tachtigers). Deze buurt is 
gebouwd in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw. Zo’n hon-
derd jaar eerder werd Swarth 
geboren en schreef tegen het 
einde van haar leven ook een 
gedicht over een plantsoen. 

Zo zag het plantsoen er vlak na de bouw van de woonwijk uit. Foto uit 1964. 

Naar het plantsoen
Helene Swarth (1859 – 1941)

Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje
Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel.
Bereikt is de oude bank, haar troostrijk doel.
Ze ontvlood de broeiing van haar zolderhokje,
Waar hing de lucht beklemmend zwaar en zoel.
Van ver een kerk tampt vroom een bedeklokje.
Vaalzwart de mantel over ’t rosbruin rokje,
Rust ze op haar plekje, geurig, lommerkoel.
Tevreden zit zij, tot de zon gaat tanen
En ’t blinkend slootje vloeit vol avondgoud
En kijkt, al mijmrend, in het wandelwoud.
Daar leidt een zoon zijn moeder door de lanen –
Dan schrijnt haar hart, vol ongestilde tranen,
Dan voelt zij zich verlaten, moe en oud.
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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

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 10 sept  Gebakken mosselen met paprika, ui en friet € 11,75
Vr. dag 11 sept  Puchero Spaanse stoofschotel met rijst € 12,50
Za. dag 12 sept  Krokante kipburger 
  met honing-mosterdsaus en friet € 13,50
Zo. dag 13 sept  Voor: Geroosterde paprikasoep
  Hoofd: Jagersteak met 
  warme groenten, salade en friet € 21,50
Di. dag 15 sept  Holl. kaassalade met streekkaas en saus € 11,00
Wo.dag 16 sept  Mexicaanse wraps met friet € 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 37 en maandmenu september
Weekmenu  Griekse salade met tzatzikki en stokbrood  € 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 
In Benthuizen wordt 
een VOEDSELBOS op-
gezet. De ontwikke-
lingen zijn te volgen 
op www.voedselbos-
benthuizen.nl

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

COLLECTANTEN GEVRAAGD 
VOOR DE NIERSTICHTING! 

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

vinden van een coördinator. 

Deze is weer gevonden en we kunnen van start gaan, maar 
zonder uw hulp valt er weinig te collecteren. 

Dus heeft u nog een uurtje vrij om te collecteren laat het 
mij dan weten! U kunt mij

bereiken via: niermonique@hotmail.com. 

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

Nationale Ziekendag
Zoals u in de Groene Hart Koerier van 2 september heeft kunnen lezen is de afdeling Rijn-
woude-Noord van de Zonnebloem, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, voor-
zichtig weer gestart met het organiseren van kleinschalige activiteiten voor haar gasten. 

En zoals u eerder ook al in dit weekblad heeft kunnen lezen verloopt de verkoop van loten dit 
jaar totaal anders dan voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen worden er aanzienlijk min-
der loten verkocht omdat we maar op beperkte schaal bij mensen langsgaan. Desondanks houden 
we de moed erin en staan we dit jaar, in het kader van de Nationale Ziekendag, met onze kraam:

donderdag 10 september, op de markt aan de Da Costasingel
 in Hazerswoude-Rijndijk en op 

vrijdag 11 september, bij de Albert-Heijn in 
Koudekerk aan den Rijn. 

Vrijwilligers geven het winkelend publiek een plantje en een kaart als aandenken. Degene die een 
plantje en een kaart krijgt belooft dit te brengen naar een langdurig zieke of gehandicapte in zijn 
omgeving. Op deze wijze krijgen zieke plaatsgenoten een beetje extra aandacht. En wie weet, kan 
ook de Zonnebloem iets voor hen betekenen.

Zonnebloemloterij 2020
Ook kunt u wanneer u het werk van de Zonnebloem een warm hart toedraagt meedoen aan de 
Zonnebloemloterij 2020. Een lot kost € 2,- Uiteraard hopen de vrijwilligers op 10 en 11 septem-
ber nog een flink aantal loten te verkopen zodat zij het werk voor hun gasten op dezelfde manier 
als altijd kunnen blijven doen.

Vrijwilligers gezocht
De Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Noord is naarstig op zoek naar vrijwilligers die belangstel-
ling hebben voor een bestuurlijke functie. Het bestuur regelt het werk van de afdeling niet alléén 
maar wordt daarbij enthousiast ondersteund door de andere vrijwilligers. De bestuursleden staan 
er dan ook niet alléén voor. “We doen het samen.” MELD U DUS AAN! Dit kan bij het secretari-
aat van de afdeling maar natuurlijk ook op 10 of 11 september bij de kraam van de Zonnebloem.

In de woorden van de Zonnebloem: “Er kan zoveel meer dan je denkt!”

Meer weten over de Zonnebloem?
Zonnebloem Rijnwoude-Noord 
(Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn): 
Piet Franken, secretaris. Tel. 071-3415232, 
E-mail: piet.franken@outlook.com

Afdeling Rijnwoude-Noord

NIEUW!!
Streetdance 6-8 jaar.

Meer info via email

BEZORGER GEZOCHT
voor Hazerswoude-Dorp omg. Voorweg- Loete - Roemer 

Bel met 0172-430151 
(ook inspreken op het antwoordapparaat)
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Eetcafé de Hoek toegetreden toe tot 
het 'Genootschap van Hertog Jan'
  
Hoe bijzonder is het dat wij, van alle cafés in Nederland, verkozen zijn tot lid van het Genoot-
schap van Hertog Jan en dus één van de Top 30 Hertog Jan Café’s van Nederland zijn.

Wie, Wat, Waar, Hoe?? Het GENOOTSCHAP van Hertog Jan 
Daar proef je de liefde voor bier.

Volgens Hertog Jan: “Onze 
heerlijke bieren verdienen het 
om met de grootste zorg geser-
veerd te worden, in een om-
geving die past bij het hoogste 
gastheerschap. Waar ze met lief-
de en kunde worden getapt, op 
de juiste temperatuur en in hun 
eigen glazen. Dat tref je allemaal 
aan bij Het Genootschap van 
Hertog Jan. Een selectie van ca-
fés waarvan we weten dat ze aan 
de hoogste normen voldoen. Als 
we iets bijzonders ondernemen, 
een nieuw speciaalbier introdu-
ceren of een evenement organi-
seren, dan doen we dat graag in 
deze cafés. Ze zijn verdeeld over 
heel Nederland, zodat er altijd 
wel één bij je in de buurt is”.

Strenge selectie
Marcel: "Natuurlijk zijn er meer 
mooie cafés waar je een heer-
lijk en perfect getapt Hertog Jan 
bier geserveerd krijgt. De cafés 
van het Genootschap zijn gese-
lecteerd op basis van een aan-
tal criteria, waarbij ook locatie 
een rol speelt en waarvan wij er 
dus één van zijn per 1 Septem-
ber 2020". www.hertogjan.nl/
genootschap Volg ons op FB, In-

sta, Untappd om op de hoogte 
te blijven".

Vol trots en tot snel,  het team van 
Eetcafé de Hoek, Dorpsstraat 50, 
Koudekerk aan den Rijn.

Herstart Inloophuis Koudekerk 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 de-
mentie, hun partners en naas-

ten. Het Inloophuis is gevestigd 
in VTC De Ridderhof.
Alhoewel een herstart al enige 

tijd op grond van de RIVM-re-
gels mogelijk was, heeft het be-
stuur besloten hier met groot-

ste voorzichtigheid mee om te 
gaan, met het oog op de ge-
zondheid van bezoekers en vrij-
willigers.
Aangezien de corona-cijfers in 
onze omgeving al enige tijd zeer 
laag zijn, vindt het bestuur het 
verantwoord om -met de no-
dige 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 voor-
komen: gezondheidscheck, 1 
½ meter afstand houden, geen 
handen geven, regelmatig han-
den wassen etc. 
Afspraak maken bezoek In-
loophuis en nadere informa-
tie:  coördinator Evelijn van 
der Veer, tel. 06-27176601.
Zie ook website:  
www.inloophuiskoudekerk.nl

Nieuws van de gemeente 
terug op eigen website
Op de website van Gemeente Alphen aan den Rijn vinden inwoners 
alle diensten van de gemeente. Een paspoort aanvragen, verhuizing 
doorgeven, subsidie aanvragen en nog veel meer. Vanaf 6 novem-
ber komt ook al het nieuws van de gemeente op deze website te 
staan. Zo is alles van de gemeente op één centrale plaats te vinden.
De afgelopen vier jaar heeft de gemeente het gemeentelijk nieuws 
op het platform AllesinAlphen.nl gepubliceerd. Daarop staat ook 
nieuws van bijvoorbeeld Alphens.nl en de VOA. Hierdoor is het 
voor u als inwoner niet altijd duidelijk wie de afzender van het 
nieuws is. Daarnaast zijn extra kliks nodig om de lezer naar de ge-
meentelijke dienstverlening te leiden. Dat is niet gebruiksvriende-
lijk en schept verwarring.

Einde overeenkomst
De overeenkomst met de partij die AllesinAlphen.nl aanbiedt, Sera 
Europe, liep af. De gemeente heeft de overeenkomst niet voortge-
zet. Zoals gezegd bieden ook andere partijen naast de gemeente 
hun nieuws aan via AllesinAlphen.nl. De gemeente gaat in over-
leg met Sera om te bekijken of het mogelijk is de website te laten 
voortbestaan als platform voor Alphense partijen om hun nieuws 
op te delen.
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Hierbij weer een prachtige collectie foto's die wij vanuit alle hoeken van voormalig Rijnwoude toegestuurd hebben ge-

kregen. Opmerkelijk is dat het weer en de molens zo'n dankbaar onderwerp in de foto's is. Mooi vinden wij dat om-

dat er geen inelkaar gedraaide scenes voor nodig zijn om een mooie foto te maken. Af en toe een opmerkelijk feit 'om 

de hoek' is ook leuk natuurlijk. De pagina's zijn geduldig en de mailbox staat altijd klaar!

Ook een leuke, mooie foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar 

info@groenehartkoerier.nl

De Rynenburgermolen wordt goed verzorgd blijkens de foto van Mark Niesthoven 

Een waterlelie op"ooghoogte" Foto John Platteel De ganzen nemen de polder over .... Foto Joan Tooten

Jong vee komt nieuwsgierig een kijkje nemen bij Marion Borst

Een buizerd op een slimme uitkijkpost aan de Mattenkade. Foto Manon Bolt
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Dit is nog maar een greep uit de tientallen foto's 
die u heeft ingestuurd. Uiteraard komen de

andere ook nog aan de beurt! 

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

veel meer moois te bieden!

De eerste trein vanuit Leiden in een spiegelgladde plas. Foto Michel Looyenstein

De Benthuizense vaart op een mistige morgen. Foto Arie Heijer

Een flinke zonnebloem in volle bloei zag Lieseth de Rooy

Zomaar een kijkje over de Burg. Warnaarkade zag Andrea Wassing-Platteel
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Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. 
We vieren een heel jaar feest.

PRIJSVRAAG ronde 1 September 2020
SCHATZOEKEN/Geo cache

Gedurende het clubjaar  zal er een jubileumprijsvraag zijn. Iedere maand een nieuwe op-
dracht. Volg de informatie in de Groene Hart Koerier en op onze website, Facebookpagina 
en op Instagram.

OPDRACHT SEPTEMBER:
1. Los de sudoku op. Een sudoku bestaat uit negen bij negen vakjes en is onderverdeeld in negen 

blokken van drie bij drie. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in iedere rij, kolom én blok de 
cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomt. 

2. De cijfers uit de hokjes A t/m F (incl. E) heb je nodig om het coördinaat te vinden. Vul die coör-
dinaat in op google maps of een gps apparaat en vind de locatie.

 De cijfers uit de hokjes G t/m I heb je nodig om juiste som te maken die je op het inleverstrookje 
moet invullen. Dit levert een bonuspunt op!

3. Vul het inleverstrookje in met al je gegevens en het antwoord op de som. Ga met dit strookje naar 
het coördinaat. Op de locatie wordt het vanzelf duidelijk waar je het strookje moet afleveren.

4. Maandprijs = multi-sleutelhanger met kompas, thermometer en led lamp.

Ga naar
N52 07.ABC E004 3D.E0F

✂------------✂---------------✂----------------✂-----------------✂-------------------✂----------------

Laat dit strookje of een zelf geschreven papier met de volgende informatie op de ge-
vonden locatie achter:

NAAM:

ADRES:

EMAILADRES:

Los de volgende som op voor bonuspunten die meetellen voor de einduitslag van de 10-delige jubileumprijsvraag:

       G                 +       H              +          I                  =             ?

                          +               +                   = 

Veel succes!

“bereid je voor op ontslag”
Maandagavond 14 september. WerkVinden informa-
tiebijeenkomst ‘bereid je voor op dreigend ontslag’ 
Heb je het onderbuikgevoel dat je baan de komende tijd op het spel 
staat? Wil jij je daar goed op voorbereiden, kom dan naar onze 
workshop over dit onderwerp. Bespaart je een hoop geld en el-
lende. Eén van de arbeidsrechten advocaten van advocatenkantoor 
Berntsen Mulder vertelt je waar je rekening mee moet houden, zo-
dat je goed beslagen ten ijs komt als je een ontslaggesprek moet 
voeren. Denk daarbij aan wat je wel en niet kunt zeggen tijdens 
een slecht nieuws gesprek. Hoe kun jij onderhandelen met het bes-
te resultaat?                                                                                                                                 
Ontvang je wel of niet een transitievergoeding? En vele andere on-
derwerpen. Natuurlijk kun je na afloop vragen stellen over jouw 
specifieke situatie. Het is maandagavond 14 september van 19.30 
tot 22.00 uur in De Oude Wereld (Kerk en Zanen). Uiteraard orga-
niseren we de workshop ‘corona-proof’. De kosten zijn € 12,50 als 
je lid bent van WerkVinden Alphen of € 15,- als je geen lid  bent. 
Voor meer informatie en inschrijving, zie onze website. www.
werkvindenalphen.nl

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorganisatie die 
werkzoekenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van 
werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. uit: lezingen, work-
shops, informatiebijeenkomsten, netwerken/wandelen en indivi-
duele begeleiding. In verband met de Corona-situatie hebben we 
onze dienstverlening ook omgebouwd naar online-dienstverlening 
en hanteren we ‘de anderhalve meter regel’ tijdens onze work-
shops. Voor meer informatie over ons volledig programma, zie 
onze website www.werkvindenalphen.nl.

Dag van de Scheiding: 
gratis en coronaproof!
 Op de Dag van de Scheiding wordt jaarlijks aandacht besteed aan 
het belang van goede, deskundige begeleiding bij een scheiding. 
Berntsen Mulder Advocaten uit Alphen aan den Rijn doet al tien 
jaar mee aan deze landelijke themadag. Er worden gratis adviesge-
sprekken aangeboden. Met corona-maatregelen gaat deze dag op 11 
september ‘gewoon’ door.

Bezoekers kunnen terecht bij het kantoor aan het Burgemeester Vis-
serpark 13-15, maar het is ook mogelijk om via een video-meeting 
met één van de advocaten familierecht te spreken. In beide geval-
len is aanmelding verplicht. Dat kan telefonisch via 0172 – 494345 
of via www.berntsenmulder.nl/scheiding.

Elk jaar is er veel animo voor de Dag van de Scheiding. Daarom 
biedt het Alphense advocatenkantoor ook gratis adviesgesprekken 
aan in de dagen vóór en na 11 september. Over alle onderwerpen 
rondom een scheiding kunnen de familierechtspecialisten een eer-
ste advies geven. Advocaat Jacomien Kapteijn: “Denk aan de verde-
ling van huis en inboedel, denk aan de gevolgen voor de kinderen 
en alimentatie, denk aan de gevolgen voor pensioen en erfenissen. 
Een scheiding heeft veel impact, zowel financieel, emotioneel als 
juridisch. Daarom is goede begeleiding door ervaren advocaten van 
essentieel belang.”


