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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
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

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2716 • Woensdag 16 september 2020

Gezicht en ziel van de Historische Kring Benthuizen...

Koninklijke onderscheiding 
voor echtpaar Pos-van 't Wout

Mevrouw Post-v.t. Wout speldt haar man zijn onderscheiding op! Foto Jan Luuk van Dijk

door Jan Luuk van Dijk

Zaterdag 12 september 
2020 was het Open Monu-
mentendag. Normaal staat 
deze dag bol van activitei-
ten, maar door de coro-
namaatregelen is dit alle-
maal stil komen te staan. 
In Bent-huizen had de His-
torische Kring een ont-
moetingsochtend belegd in 
Dorpshuis De Tas, waarop 
ook een nieuw boek over 
Benthuizen gepresenteerd 
zou worden.

De grote zaal van De Tas was 
goed gevuld en ieder zat keurig 
op afstand van elkaar. Ook bur-
gemeester Spies was aanwezig. 
Zij kreeg het woord van voor-
zitter Jan de Ruiter en compli-
menteerde de vereniging met 
het vele werk van alle vrijwil-
ligers en de grote inzet. Daarna 
deed zij haar ambtsketen om en 
sprak de heer en mevrouw Pos 
persoonlijk toe.

Een leven lang vrijwilligers
Vanaf de oprichting in 1988 is 
de heer Marcus Pos betrokken 
bij de Historische Kring Bent-
huizen en nog steeds is hij actief 
vrijwilliger. Hij heeft verschil-
lende bestuursfuncties gehad en 
is nog voorzitter van de werk-
groep Historie. Hij beschikt 

over een geweldige kennis van 
de geschiedenis van dit dorp. 
De heer Pos beheert nog het fo-
toarchief en doet de ledenad-
ministratie. In 2018 werd hij 
benoemd tot erelid van de ver-
eniging. Ook is hij nu nog zeer 
betrokken bij de uitgave van het 
‘Benthuizer Turfje’.

Mevrouw Margo Pos is al van de 
oprichting, 25 jaar geleden, co-
ordinatrice van de Winkel van 

Sinkel. Dit winkeltje achter de 
molen is perfect in oude stijl 
ingericht en verkoopt allerlei 
oude soorten snoepjes. De da-
mes bedienen daar in oude stijl 
en mede door Margo Pos is de 
winkel een enorm succes ge-
worden. Zij doet de inkoop van 
het snoepgoed en creëert elk 
jaargetijde diverse presentjes. 
Naast aanwezig zijn in de win-
kel op woensdag- en zaterdag-
middag, promoot zij de winkel 
van Sinkel ook nog op de scho-
len. Kortom is zij het gezicht 
van de winkel.

Verdiend applaus
Volgens de voorzitter van de 
Historische Kring zijn Marcus 
en Margo Pos het gezicht en ziel 
van hun vereniging. Het paar 
dat dit jaar 62 jaar gehuwd is, 
kreeg daarom beide uit han-
den van de burgemeester de ko-
ninklijke onderscheiding. Om 
afstand te houden overhandigde 
de burgemeester hen de versier-
selen en konden zij die bij el-
kaar opspelden. 

Met groot applaus werd het 
echtpaar door de aanwezigen 
gefeliciteerd met deze onder-
scheiding.

Extraatje voor de aanwezigen
Op dezelfde bijeenkomst werd 
ook het boek “Benthuizen, hoe 
het vroeger was” gepresenteerd. 

Ter gelegenheid van de Open 
Monumentendag en het 95-ja-
rig bestaan van de winkel van 
Verheul, presenteerde Adriaan 
Verheul dit boek, dat voor elke 
familie in Benthuizen gratis ver-
krijgbaar is. 

(zie artikel hierover op pagina 18 van 
deze Groene Hart Koerier)

Stuur uw kopij 

uiterlijk zater-

dagavond in naar

info@groene-

hartkoerier.nl
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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

ammonietuitvaart.nl

Omringd door diegenen die hem dierbaar waren, 
heeft mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa en overgrootvader

Pieter Johannes Verbeek
– Piet –

in de leeftijd van 84 jaar op een moedige en 
waardige wijze afscheid van het leven genomen.

Wilhelmien Verbeek-Bakker
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

10 september 2020
Mesdagplantsoen 10
2391 HB Hazerswoude-Dorp

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsgehad.

De lofzang is in stilte tot U, o God
Ps. 65:2a

Na een lang en werkzaam leven, waarin hij veel voor ons en anderen 
heeft betekend, is door de Heere Thuisgehaald, mijn lieve man, onze 
sterke vader, opa en overgrootvader

Willem Pieter Lievaart
drager van de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau

* 21 augustus 1920                                              † 7 september 2020

 Moerkapelle: E. Lievaart-van Eeden Petersman
 Kats: Sjaak en Cocce Lievaart- van der Vliet
   Peter en Thea
   Mariëlle en Leon
   Hilde en Mart Jan
 Moerkapelle: Ike en Arie (in herinnering) Lips-Lievaart
   Martine en Wim
   Pieter en Suzanne
   Frederik
 Hazerswoude: Wim en Rita Lievaart-Reijneveld
   Esther en Eelco
   Chris
 Bleiswijk: Nelleke en Wouter van de Vendel-Lievaart
   Arjan en Irene
   Elja en Bram
   Tim en Jorine
 De achterkleinkinderen:   Renske, Sophie, Lisa, Maaike, Anne,
  Lennard, Myrthe, Marit, Thijs, Jaap,
  Steven, Nienke, Joëlle, Malou, Fabian, 
 Jelte, Wout,  Rosalie en Elize
Woonzorgcentrum “Beth-San”
Wilde Veenen 1-210
2751 EE Moerkapelle
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op begraafplaats 
Westhage in Moerkapelle.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging van
mijn man en onze vader in “Beth-San”.

"Omgaan met 
verlies"
Een dierbare die overlijdt, laat vaak een grote 
leegte na, of iemand nu plotseling of na een 
lang ziekbed overlijdt.  Gebleken is, dat praten 
met lotgenoten een belangrijk onderdeel vormt 
bij het omgaan met het verlies. Het kan troos-
tend en een opluchting zijn te ervaren, dat an-
deren dezelfde gevoelens hebben. 

In Boskoop start op 12 oktober 2020 weer 
een gesprekskring 'Omgaan met verlies', 
voor mannen en vrouwen. 

Deze wordt geleid door een ervaringsdeskun-
dige en een wijkcoach van Tomindebuurt.  Het 
betreft een gesprekskring voor mensen die hun 
partner aan de dood hebben verloren. 

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar op de 
Valkenburgerlaan no. 3 en beginnen om 114.00 
uur. Duur van de bijeenkomsten ca. twee uur 
onderbroken door een pauze met een kopje 
koffie of thee.

Er zijn geen kosten aan verbonden. In totaal 
ontmoeten we elkaar vijf keer, op 12 en 26 ok-
tober, 9 en 23 november en 7 december.

Aanmelden en/of informatie t/m 
vrijdag 9 oktober a.s. 
Telefoonnummers: 0172-216420 
of 06 10091694." 

Je moeder blijft je moeder
eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Eens komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
in je ogen blinkt een traan. 

Bedroefd, maar ook dankbaar dat wij zo lang samen mochten zijn, geven wij u 
kennis van het onverwachts overlijden van onze lieve moeder en oma

Jentje van Willigen-Zwanepol 
– Jennie –

weduwe van N.J. van Willigen

* 1 februari 1929     † 11 september 2020

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Rhijndael afdeling 
Boerenschouw voor de liefdevolle verzorging van onze moeder en oma.

 Alphen aan den Rijn,  Hans en Nelleke
     Jan, Joris en Aimée, Jet
 Lemmer, Hilly en Ed
     Arnold, Aron

Correspondentieadres:
Quadriviumlaan 27
2408 DD Alphen aan den Rijn

De uitvaartdienst heeft donderdag 17 september om 11.00 uur plaats in 
Uitvaartcentrum De Waard, Europasingel 25 te Koudekerk aan den Rijn.

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats in het 
familiegraf op de Algemene begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
voormeld uitvaartcentrum.

Als u voornemens bent de uitvaart bij te wonen, verzoeken wij u ons dit te 
laten weten via het e-mailadres uitvaart@schellingerhout.nl.

Het mooiste van het leven
zijn de sporen van liefde

die wij achterlaten
als we weggaan

Na een liefdevol en zorgzaam leven 
hebben wij afscheid genomen van onze 

allerliefste vrouw, moeder en oma

Corry van Tol - Flux
Gouda, Hazerswoude-Dorp, 
6 december 1939 7 september 2020

Guus van Tol
Miranda en Mario van Holstein
    Nique en Tessa
    Indy

Correspondentieadres:
Noordvaartlaan 6
2391 CS  Hazerswoude-Dorp 

De crematieplechtigheid heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van Mij!

Jesaja 43 vers 1

Rustig ingeslapen

Anna 
Slootweg - de Gelder

24 februari 1927 11 september 2020

weduwe van Jurianus Slootweg

 Moeder en
 schoonmoeder van: Nelleke en Guus
  Cocky en Alfons
  Ron en Ineke
  Petra en Marcel
 Oma van: Jurjen en Dorien, 
  Rianne, Bart, Annelies,
  Jolande en Harmen, 
  Amy en Harcourt, 
  Lynn, Marc, Anne 
 Superoma van: Pim, Else, Klaartje, Ries

Er is gelegenheid om te condoleren op 
woensdag 16 september van 10.15 - 10.45 uur 
in De Korenaar, Dorpsstraat 183 in 
Hazerswoude-Dorp.
U kunt om 11.00 uur de uitvaartdienst thuis 
mee kijken via 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080

Correspondentieadres:
Wilhelmina van Pruisenlaan 6
2391 DE  Hazerswoude - Dorp
r.p.slootweg@gmail.com
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 “Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste 
communie was ik in wit, tijdens mijn 
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn 
trouwdag was ik in het wit en had ik een 
boeket met witte rozen. 
 Als er iets bijzonders aan de hand 
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de 
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon. 
 Nu denk ik wel eens aan een witte 
begrafenis. Witte linten, een in het wit 
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte 
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk 
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief 
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

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

Bruynzeel Keukens introduceert 
nieuw winkelconcept in Leiderdorp
Bruynzeel Keukens komt met haar nieuwe winkelconcept naar Leiderdorp. In het 
afgelopen jaar heeft het met haar conceptstore in Bergen op Zoom en nieuwe win-
kels in Utrecht en Cruquius bewezen dat de keukenleverancier met een mix van 
persoonlijk contact, digitalisering en een grote focus op inspiratie nog beter in-
speelt op de wensen van de consument.

Beeld: Bruynzeel Keukens Bergen op Zoom. Het winkelconcept wordt medio september ook doorgevoerd in Leiderdorp (foto: Huub Lepelaar)

Relevant blijven in een 
veranderende retailwereld 
Het straatbeeld- en winkelge-
drag in Nederland is de laatste 
jaren flink veranderd. Meer en 
meer wordt er online gekocht 
en steeds meer traditionele Hol-

landse bedrijven verdwijnen 
uit de winkelstraat. Daarnaast 
is informatie altijd en overal 
beschikbaar: de consument is 
steeds vaker expert. Met de in-
troductie van haar conceptstore 
in juli 2019 kondigde Bruynzeel 

Keukens aan de consument op 
toekomstgerichte wijze zowel 
online als offline te voorzien in 
zijn behoeften. Iets dat de afge-
lopen maanden na de uitbraak 
van het coronavirus relevanter 
dan ooit bleek te zijn. Bruynzeel 

Keukens wil relevant en toe-
komstbestendig blijven door al-
tijd te blijven luisteren naar de 
wensen van de klant en hier ook 
op te anticiperen. 

De klant staat centraal.
Een winkel die voor iedereen 
als thuis voelt ‘Welkom thuis’, 
staat groots boven de ingang 
van de compleet vernieuw-
de Bruynzeel winkel in Leider-
dorp. En dat is ook precies het 
gevoel dat je moet hebben wan-
neer je binnen komt: alsof je 
thuis komt. Elke keukenopstel-
ling neemt je mee in een com-
pleet andere leefwereld, waar je 
tal van woon- en keukeninspi-
ratie op doet. Onder het genot 
van een kopje koffie kun je zelf 
aan de slag met de verschillen-
de stalen of laat je adviseren in 
de ontwerpstudio, waar binnen 
20 minuten een eerste keuken-
ontwerp wordt gemaakt. Voor 
elke leefsituatie en keukenruim-
te heeft Bruynzeel een passen-
de keuken: van compacte kleine 
keukens tot grote woonkeukens.

Nieuwe formule, nieuw pand 
Niet alleen het concept dat te-
rug te vinden is in de Bruynzeel 
winkel is nieuw. De keukenle-
verancier verhuist ook naar een 
nieuw pand op de woonboule-
vard. Een bewuste keuze, van-
wege de goede zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van de winkel 
voor bezoekers. Ondanks dat 
het pand een stuk compacter is 
dan de meeste Bruynzeel win-

kels, zal het de bezoeker abso-
luut niet aan inspiratie ontbre-
ken, sterker nog: er is op allerlei 
innovatieve wijzen aan gewerkt 
om bezoekers juist meer kleu-
ren, materialen en mogelijkhe-
den te laten zien.

Gasloos koken 
Met de introductie van haar 
nieuwe retailformule, kiest 
Bruynzeel Keukens er voor om 
in haar winkel geen show-
roommodellen met gaskookpla-
ten meer te laten zien.
‘’Koken op inductie wordt 
steeds meer de norm. We willen 
als keukenleverancier het goede 
voorbeeld geven en de consu-
ment meenemen in het brede 
aanbod van inductiekookplaten. 
We merken dat veel consumen-
ten nog vragen hebben over ko-
ken op inductie. Door een ruim 
aanbod aan dit type kookplaat 
te tonen, nemen we hen mee in 
alle mogelijkheden en voorde-
len die koken op inductie te bie-
den heeft.’’, vertelt een woord-
voerder van Bruynzeel Keukens.

Kom langs en laat je inspireren 
Nieuwsgierig? Vanaf 19 septem-
ber is iedereen van harte wel-
kom om deze nieuwe winkel 
aan Elisabethhof 32 te bewon-
deren. Tot die tijd kunnen be-
zoekers nog terecht in de oude 
winkel gevestigd aan Meubel-
plein nummer 6.

Meer informatie? Kijk dan op 
www.bruynzeelkeukens.nl

Vrijwillige buschauffeur 
gezocht bij Dé Buitenkans
Bij Boerderij Dé Buitenkans zoeken we een vrijwilliger die onze cliënten wil 
ophalen en/of thuis wil brengen met onze bus. De cliënten komen uit Zoe-
terwoude en Leiderdorp. De ritten zijn op maandag t/m vrijdag, tussen 08.00 
en 09.30 uur en tussen 15.30 en 17.00 uur.

Boerderij Dé Buitenkans is een dagbestedingslocatie in Hazerswoude-Dorp. 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, verzorgen de dieren (konijnen, paar-
den, cavia’s, schapen) en werken in de moestuin.

Vind je het leuk om anderen te helpen enheb je wekelijks één of meerdere dagdelen de tijd? 
Neem dan contact met op met Linda Borst: M: 06 46 055 969 E: linda.borst@gemiva-svg.nl.
Om met de bus te rijden heb je geen,speciaal rijbewijs nodig.

Dé Buitenkans
Westeinde 29
Hazerswoude-Dorp
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juli 2020 jan 2021 juli 2021 jan 2022

GS geeft concept ontwerp PIP vrij, 
vooroverleg van start

Besluit PS 
PIP N207 Zuid

GS legt ontwerp 
PIP officieel ter inzage

Inspraak 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Participeren 
inwoners

Participeren 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Besluit GS en B&W concept 
maatregelenpakket

Besluit PS en gemeenteraden 
uitwerken van maatregelenpakket

Besluit GS en B&W uitwer-
ken van maatregelenpakket

Besluit lokale maatrege-
len door de raad

Besluit bestemmingsplan 
door de raad

Project N207 Zuid 

Beter Bereikbaar Gouwe

Lokale maatregelen 
Hazerswoude-Dorp

Gemeenten en provincie werken samen aan 
betere verkeerssituatie

Lokale maatregelen
Hazerswoude-Dorp

Projectgebied 
N207 Zuid

Beter Bereikbaar Gouwe

Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Gemeenten en provincie willen samen het wegennet in Hazerswoude-Dorp, Boskoop 

en Waddinxveen verbeteren. De komende jaren wordt het steeds drukker met het 

verkeer in de regio door o.a. nieuwbouw. Als wegen hiervoor niet worden aangepast, 

loopt het verkeer in de toekomst vast. Zoals bijvoorbeeld op de N209 die door 

Hazerswoude-Dorp loopt en waar de lokale aansluitingen onvoldoende zijn om meer 

verkeer te kunnen verwerken. Maar ook in de dorpskernen van Boskoop en 

Waddinxveen, waar veel woningen langs de doorgaande routes liggen, is de huidige 

verkeersdrukte niet gewenst. In drie projecten worden oplossingen gezocht voor een 

betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op de korte en (middel)lange 

termijn. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Hierbij zoeken we naar een 

balans tussen alle belangen. De komende tijd geven provincie en gemeenten 

inwoners en bedrijven diverse mogelijkheden om mee te praten over oplossingen. 

N207 Zuid

De provincie Zuid-Holland heeft de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de 

maatregelen voor de provinciale weg N209 in Hazerswoude-Dorp opgenomen in het 

project N207 Zuid. Volgens planning worden deze maatregelen tussen 2023 en 2025 

uitgevoerd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het concept ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). Dit is het bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het concept 

ontwerp is de eerste versie van het PIP. Het is mogelijk om in het tweede kwartaal 2021 

een reactie op de tweede versie van het PIP te geven. De derde defi nitieve versie is 

eind volgend jaar gereed.

Lokale wegen Hazerswoude-Dorp

De gemeente onderzoekt de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp om aan te 

sluiten op het wegontwerp N209 van het project N207 Zuid. Deze maatregelen aan de 

lokale wegen worden verwerkt in het bestemmingsplan van de gemeente Alphen aan 

den Rijn en worden tussen 2023 en 2025 uitgevoerd.

Beter Bereikbaar Gouwe

Vanuit het programma Beter Bereikbaar Gouwe wordt onderzoek gedaan naar 

oplossingen voor de Gouwe-regio op de middellange en lange termijn. Hazerswoude-

Dorp is daarin één van de knelpunten die wordt onderzocht, in aanvulling op de 

maatregelen van N207 Zuid.

Besluitvorming

De besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan 

N207 Zuid en de aanpassingen van lokale wegen

(2023-2025) en de maatregelen Beter Bereikbaar 

Gouwe (middellange en lange termijn) zullen op elkaar

aansluiten. In 2020 kunnen gemeenten reageren of 

inzichten aandragen op lokaal of regionaal niveau. Na 

het verwerken van de reacties volgt in het voorjaar van 

2021 een volgend besluit. Ook inwoners en andere 

belanghebbenden worden betrokken, zie onderstaand 

schema. De planning is dat provincie en gemeenten 

eind 2021 een besluit nemen over de plannen voor de 

korte en (middel)lange termijn.
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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 20 september   09.30 uur Ds A. Langeweg, 

Haaften; 18.00 uur Prof. W.H.Th.Moehn, Hilversum 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 20 september 10.00 uur Geen dienst. 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 20 september  09.30  uur Ds M. Blok,   16.00 

uur Stud. P.L. de Raaf  Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 20 september 09.30 uur Geen viering, 

wel kerkopenstelling. 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 20 september 09.30 uur Mw Janneke 

Bregman, Gouda
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 20 september 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen, 18.30 uur Ds D.C. Floor, Ede
 Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENSTEN  PRO-
TESTANTSE GEMEENTE

Zondag 20 september is het 
oecumenische vredeszondag. 
De dienst in de Ontmoetings-
kerk wordt geleid door pas-
tor Lâm. Meer info zie elders 
in deze rubriek. Om de dienst 
bij te wonen dient u zich vooraf 
aan te melden via scriba@pkn-
koudekerk.nl. De dienst wordt 
ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl. 

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 16 september is pastor 
Laurien Hoogerwerf in de Ont-
moetingskerk en op 23 sep-
tember is zij 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 22 september om 
12.00 uur. De locatie is Hons-
wyc, Dorpsstraat 15. Aan-
melden is verplicht zodat we 
weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. agaath.
koers@pknkoudekerk.nl  / 06 
1231 7899

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 ge-
meenteleden, daarom houden 
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. 

INTERACTIEVE 
THEMA-AVOND “GOD, 

KERK EN CORONA”
Speelt God een rol achter of in 
de coronacrisis en welke dan? 
En welke consequenties heeft 
de coronapandemie uiteinde-
lijk voor de kerk? Op donder-
dagavond 24 september om 
20.00 uur zullen tijdens een 
interactieve thema-avond in 
de Koudekerkse Ontmoetings-
kerk deze vragen worden be-
sproken. De avond begint met 
een korte inleiding op het the-
ma door dominee Willem Bies-
heuvel. Hij trekt een aantal lij-
nen vanuit een boekje van de 
Engelse theoloog Tom Wright 
met de titel “God en de pan-
demie”. Waarom we de thema-
avond interactief noemen? In 
dit geval betekent dat verschil-
lende dingen. U bent welkom 
in de kerk (op anderhalve me-
ter afstand en vooraf aanmel-
den) om actief mee te discus-
siëren. Maar u kunt ook thuis 
meekijken of alleen meeluis-
teren via www.kerkdienstge-
mist.nl . Ook voor de thuisblij-
vers is er tijdens de avond een 
moment dat u kunt reageren of 
een vraag stellen (via het mo-
biele nummer 06-43799436). 
En tenslotte kunt u ook al voor-
af uw mening kenbaar maken 
over één van de zes stellingen 
die we gaan bespreken. 

Die stellingen zijn:
1. Corona is een boodschap 

van God.
2. Corona: vloek en… zegen?
3. Ik ben door corona bewus-

ter gaan leven.
4. Afstand moeten houden 

druist in tegen wat ik ge-
loof.

5. Ook als corona over is blijf 
ik thuis luisteren / kijken 
naar de kerkdiensten.

6. Na corona zal de kerk nooit 
meer zijn zoals daarvoor.

Reacties kunt u sturen naar 
mailadres jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl of per post 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen-
zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-
3431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Zieken-
huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-
voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

naar Watermanhof 8, 2394 PB 
Hazerswoude-Rijndijk. Aan-
melden voor het bijwonen van 
de avond via jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl. Graag ont-
moeten we u op 24 september 
in de Ontmoetingskerk en/of 
zien we uw reacties tegemoet!

OPENSTELLEN 
VAN DE KERK

Vanaf het begin van de corona-
tijd 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 
doen. Op zondag 13 september 
zijn we hiermee begonnen. De 
kerk is open vanaf 11.00 uur en 
Nico Wesselingh speelt, zoals 
u dit gewend bent, orgel. Om 
half 12 volgen na een kort wel-
kom een gebed, een gedicht 
of een lezing en afsluitend nog 
wat orgelspel. Dit duurt mis-
schien ongeveer een kwartier, 
draai je stoel daarna eens naar 
elkaar toe en probeer, op ge-
paste afstand, een praatje te 
maken met iemand, die in de 
buurt zit. Een kleine start van 
een andere manier van samen-
komen. Het moet allemaal nog 
een beetje groeien, maar we 
gaan ontdekken, hoe het loopt 
en hoe het zich zal ontwikke-
len. Op zondag 27 september 
dan is er ook weer openstelling 
van de kerk met een gebeds-
moment om half 12.

STARTZONDAG 
Op zondag 4 oktober is de 
startzondag van het kerkelijk 
werkjaar van de parochie H. 
Thomas en dan is er in verbon-
denheid met elkaar een viering 
in alle vier de kerkgelegenhe-
den van de parochie. Aanvang 
10.00 uur. Ook te volgen via 
Live stream. 

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 

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

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.

juli 2020 jan 2021 juli 2021 jan 2022

GS geeft concept ontwerp PIP vrij, 
vooroverleg van start

Besluit PS 
PIP N207 Zuid

GS legt ontwerp 
PIP officieel ter inzage

Inspraak 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Participeren 
inwoners

Participeren 
inwoners

Inspraak 
inwoners

Besluit GS en B&W concept 
maatregelenpakket

Besluit PS en gemeenteraden 
uitwerken van maatregelenpakket

Besluit GS en B&W uitwer-
ken van maatregelenpakket

Besluit lokale maatrege-
len door de raad

Besluit bestemmingsplan 
door de raad

Project N207 Zuid 

Beter Bereikbaar Gouwe

Lokale maatregelen 
Hazerswoude-Dorp

Gemeenten en provincie werken samen aan 
betere verkeerssituatie

Lokale maatregelen
Hazerswoude-Dorp

Projectgebied 
N207 Zuid

Beter Bereikbaar Gouwe

Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Gemeenten en provincie willen samen het wegennet in Hazerswoude-Dorp, Boskoop 

en Waddinxveen verbeteren. De komende jaren wordt het steeds drukker met het 

verkeer in de regio door o.a. nieuwbouw. Als wegen hiervoor niet worden aangepast, 

loopt het verkeer in de toekomst vast. Zoals bijvoorbeeld op de N209 die door 

Hazerswoude-Dorp loopt en waar de lokale aansluitingen onvoldoende zijn om meer 

verkeer te kunnen verwerken. Maar ook in de dorpskernen van Boskoop en 

Waddinxveen, waar veel woningen langs de doorgaande routes liggen, is de huidige 

verkeersdrukte niet gewenst. In drie projecten worden oplossingen gezocht voor een 

betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op de korte en (middel)lange 

termijn. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Hierbij zoeken we naar een 

balans tussen alle belangen. De komende tijd geven provincie en gemeenten 

inwoners en bedrijven diverse mogelijkheden om mee te praten over oplossingen. 

N207 Zuid

De provincie Zuid-Holland heeft de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de 

maatregelen voor de provinciale weg N209 in Hazerswoude-Dorp opgenomen in het 

project N207 Zuid. Volgens planning worden deze maatregelen tussen 2023 en 2025 

uitgevoerd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het concept ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). Dit is het bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het concept 

ontwerp is de eerste versie van het PIP. Het is mogelijk om in het tweede kwartaal 2021 

een reactie op de tweede versie van het PIP te geven. De derde defi nitieve versie is 

eind volgend jaar gereed.

Lokale wegen Hazerswoude-Dorp

De gemeente onderzoekt de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp om aan te 

sluiten op het wegontwerp N209 van het project N207 Zuid. Deze maatregelen aan de 

lokale wegen worden verwerkt in het bestemmingsplan van de gemeente Alphen aan 

den Rijn en worden tussen 2023 en 2025 uitgevoerd.

Beter Bereikbaar Gouwe

Vanuit het programma Beter Bereikbaar Gouwe wordt onderzoek gedaan naar 

oplossingen voor de Gouwe-regio op de middellange en lange termijn. Hazerswoude-

Dorp is daarin één van de knelpunten die wordt onderzocht, in aanvulling op de 

maatregelen van N207 Zuid.

Besluitvorming

De besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan 

N207 Zuid en de aanpassingen van lokale wegen

(2023-2025) en de maatregelen Beter Bereikbaar 

Gouwe (middellange en lange termijn) zullen op elkaar

aansluiten. In 2020 kunnen gemeenten reageren of 

inzichten aandragen op lokaal of regionaal niveau. Na 

het verwerken van de reacties volgt in het voorjaar van 

2021 een volgend besluit. Ook inwoners en andere 

belanghebbenden worden betrokken, zie onderstaand 

schema. De planning is dat provincie en gemeenten 

eind 2021 een besluit nemen over de plannen voor de 

korte en (middel)lange termijn.
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www.bakkerammerlaan.nl

Appelkanjer

Gevulde                
speculaasstaaf 

De aanbiedingen gelden van 17 t/m 23 september

                                                            

1,25
                                                            

4,-

Volkorenbrood,     
smakelijk goed.                                                                  

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij
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Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Mustard chop
Een verrassend smakelijk 
pakketje van schouder 
karbonade filet, ontbijtspek, 
uien en een honing-mosterd 
kruidenolie. Erg lekker!

Mustard chop
Een verrassend smakelijk
pakketje van schouder
karbonade filet, ontbijtspek,
uien en een honing-mosterd
kruidenolie. Erg lekker!

Vleeswarentrio:

Boerenham
Gebraden 

Gehakt
Grillworst

4.49
Weekendtip!

Rosbief 
a la Minute

100 gram

1.79
Weektopper!

Varkens
schnitzels 

4 stuks 

6.49

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers

4 Slavinken

7.98
Uit eigen keuken

2 Deense 
broodjes

5.00
Altijd lekker!

Shoarma
vlees 

500 gram

4.49
Aanbiedingen zijn geldig van 

14 t/m 19 september 

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen zoekt:

Jonge enthousiaste 
bestuursleden (v/m)
De vrijwilligers van de onafhankelijke huurdersorganisatie Stichting 

Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) behartigen de belangen van 

alle huurders/bewoners van Habeko wonen. 

Voor een betere spreiding van de werkzaamheden is uitbreiding van het bestuur 
nodig. Bovendien is het onze wens om het bestuur te verjongen. 

Daarom: Ben jij huurder of bewoner van Habeko wonen en zet je je graag 

in voor anderen? Meld je dan aan als bestuurslid! Gezien de huidige samen-

stelling van ons bestuur nodigen we ook graag vrouwelijke bestuursleden uit 

om te reageren. 

De bevoegdheden van een huurdersorganisatie zijn breed. Dat houdt in dat we 
regelmatig overleggen met Habeko wonen en gemeente Alphen aan den Rijn 
over diverse onderwerpen. Ook brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit 
over bijvoorbeeld het beleid en beheer van Habeko wonen. Onze speerpunten 
zijn onder meer duurzaamheid, betaalbaarheid huren en voldoende woningaan-
bod voor woningzoekenden uit de vier kernen van oud-Rijnwoude.

Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar keeskok@casema.nl of kijk op www.sbhw.nl.
B E L A S T I N G A D V I S E U R S

A C C O U N T A N T S

OFFICIERBOUWER

Voor meer informatie: www.bouwer-o�cier.nl

Bouwer & O�cier is een middelgroot accountantskantoor met veel klanten in het midden en 
kleinbedrijf dat zich onderscheidt door persoonlijk contact, ondernemingsgeest en het 
opbouwen van duurzame relaties. Slagvaardig en resultaatgericht behartigen wij de 
�nanciële belangen van onze klanten waarbij wij gebruik maken van de meest moderne 
communicatiemogelijkheden.

Bouwer & O�cier streeft niet alleen een hoge kwaliteit na 
maar wij vinden het ook belangrijk dat onze mensen plezier in het werk hebben 
en geven hiervoor alle ondersteuning die nodig is.

Wij zijn met spoed op zoek naar een

Salarisadministrateur (24 uur)

In deze functie werk je samen in een team met vier ervaren professionals en lever je een 
bijdrage aan het voeren van salarisadministraties voor onze klanten in diverse cao’s en alle 
werkzaamheden daaromheen. Je komt te werken in een enthousiast team van gedreven en 
betrokken collega’s met passie voor het vak, een team dat alles perfect geregeld wil hebben 
voor onze cliënten. 

Functie-eisen
- Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding met PDL 
- Ervaring in het verwerken van lonen met Unit4 Personeel & Salaris en kennis van NMBRS   
  is een pré
- Je hebt een nauwkeurige en gestructureerde werkwijze, bent �exibel, en hebt een positieve
  en ambitieuze werk- en leerinstelling

Word jij uitgedaagd door deze functie en ben je op zoek naar een veelzijdige en afwisselende baan, 
kom dan snel met ons kennismaken!

Voor reacties en/of informatie kunt u contact opnemen met:
Bouwer & O�cier B.V., Accountants en Belastingadviseurs, 
Jacqueline van Elswijk,
Postbus 137, 2394 ZG  HAZERSWOUDE-RIJNDIJK,
Telefoon: 071-34 19 000, email: info@bouwer-o�cier.nl

Wij zijn met spoed op zoek naar een 
Salarisadministrateur (24 uur)
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Sjibbolet
Sommige uitspraken gelden als een sjibbolet, een duidelijke uit-
spraak die aangeeft dat de spreker tot een bepaalde partij hoo-
rt. En het moge duidelijk zijn dat er regelmatig sprake is van een 
scherpe afbakening van (politieke) partijen, van diepe kloven in 
de samenleving. Wat was er niet een commotie toen (ooit) Els 
Borst na een debat over de euthanasiewetgeving zei: ‘het is vol-
bracht!’. Aan de ene kant: ‘godzijdank, we hebben iets bereikt’; 
aan de andere kant: ‘pure blasfemie en menselijke arrogantie!’ En 
wat     dreunde de uitspraak van Simonis (Wir haben es...) niet na. 
Oprechte bekentenis of pure hypocrisie van die mantel der lief-
de.... Ook de invoering van de euro had nogal wat (stamp)voeten 
in de aarde. Zalm heeft behalve waardering voor zijn inspannin-
gen tevens de nodige drek over zich heen gekregen: de gulden 
wordt duur betaald!.
Nu is de vluchteling het onderwerp dat diepe voren in de samen-
leving trekt. Als je over deze zaak spreekt en je gebruikt het woord 
‘tsunami’, weet iedereen hoe je erover denkt. En als je begint over 
een beschaafd werelddeel dat humanitaire misstanden niet mag 
laten voortduren, geef je je ook bloot.
We weten nu óók dat de tsunami-aanhangers garen spinnen bij 
stevige uitspraken. Vroeger - in de periode van de Koude Oorlog 
- had je cryptocommunisten: lieden die stiekem toch wel sympa-
thie koesterden voor de communistische ideeën en de uitwassen 
maar voor lief namen. We konden de stiekemerds wel schieten! 
Nu kunnen de politici die wars zijn van het licht-getinte en graag 
zien dat die enclave aan de kust van de Noordzee van ‘vreemde 
smetten’ vrij blijft, eveneens genieten van de steun van mensen 
voor wie het multiculturele een stap te ver is, maar dat niet open-
lijk durven toe te geven.
Een steunfonds voor landen die zwaar getroffen zijn door de co-
rona-crisis, een adequate opvang én bescherming van al die ont- 
heemden uit onveilige gebieden... het wordt besproken door poli- 
tici die zich laten leiden door een ideologie, een bepaalde visie op 
de mens en zijn samenleving. Maar als je je slechts verlaat op een 
ideologie die een uitermate positief mensbeeld nastreeft, krijg je 
niet zelden dat lid - de mens is niet zo’n lekkertje - op je neus.
Eigenlijk voel ik wel iets voor een technocratie: een bestuur dat 
blindvaart op de oordelen van specialisten en deskundigen. Dan 
voorkom je dat politici hun oren laten hangen naar electoraal ge-
win, dat bestuurders besmet raken door romantische waanideeën 
en dat regeringsleiders beschuldigd kunnen worden van belan-
genverstrengeling.
Maar ja, om nu onze lang gekoesterde democratie op te offeren 
aan personen die weinig onderscheid maken tussen de geest en de 
letter van de wet, dat is toch een achterhaald station.
Nee, het wordt tijd dat de politici hun kennis van het debatteren 
eens opschonen. Niet elke keer die overhaaste generalisaties, niet 
steeds die mank-lopende vergelijkingen, niet te allen tijde dat ge-
bruik maken van onjuiste oorzaakgevolgrelaties, niet dat te kust 
en te keur op de man spelen, niet dat gewoonweg meningen voor 
feiten aanzien.
Dat vereist echter wel de nodige dossierkennis en ik vraag me af 
of de politieke Jan Modaal daar wel de tijd voor neemt (of heeft!).

Wist

CursiefjeJubileumjaar Scouting Reijnewoud
(Vervolg ....)

Dag van de Minibieb 
Op zaterdag 19 september zal 'de dag van de minibieb' 
worden georganiseerd en is er bij veel Minibiebs in het 
land iets leuks te doen. Zo ook in Benthuizen! 

Bij de 'Minibieb Benthuizen', Koningin Wilhelminastraat 33, zijn 
er leuke activiteiten. Zo staat er een tafel vol met boeken om lenen, 
ruilen of delen, zijn er leuke gadgets beschikbaar, zal er worden 
voorgelezen aan de allerkleinsten in de tuin bij nummer 41, wor-
den er kindertattoo 's gezet en is er tevens voor de kinderen een 
'kinderbingo'. Kom jij ook langs ? Het programma vind u op Face-
book & lnstagram via @minibiebbenthuizen. 

 De Dag van de Minibieb wordt dit jaar voor het eerst ge-
organiseerd. Je kunt het een klein beetje zien als een Open Huis, 
maar dan buiten bij een Minibieb. Er worden laagdrempelige ac-
tiviteiten georganiseerd. Voor bezoekers de kans om eens kennis 
te maken met de minibieb, de persoon achter het boekenkastje of 
juist met elkaar in contact te ko-
men en boeken te ruilen. 

Bezoek je één of meer locaties op 
19 september, leuk?! Hou reke-
ning met de maatregelen die in 
het land gelden met betrekking 
tot het Corona-virus. Hou af-
stand, was voor je bezoek jouw 
handen en kom zonder klachten 
op de aangegeven tijden voor de 
activiteiten. Zo hebben we samen 
plezier.

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 activiteiten
• september 2020-juni 2021 

: jubileumprijsvraag; iede-
re maand een nieuwe op-
dracht

• 5 september 2020 van 11 tot 
16 uur : Open dag

• 7 november 2020 : Vossen-
jacht voor alle kinderen tot 
en met 12 jaar  

• December 2020 :  Scouting 
Rheijnewoud geeft bewo-
ners verzorgingshuizen een 
geschenk

• 9 januari 2021 : installatie-
opkomst met nieuwe club-
das voor alle leden

• Maart 2021: I- scout  met in-
zet van kennis en ervaring 
van ouders

• Maart 2021: NL Doet (onder 
voorbehoud i.v.m. corona )

• 29 mei 2021 : Fancy Fair 
met rad van fortuin

• 26 juni 2021 : Midzomerdi-
ner/feest en eindronde jubi-
leumprijsvraag

• 17 tot 24 juli zomerkamp 
voor alle speltakken in 
Mook

Er is nog plek bij de 
welpen

Omdat er een aantal oudste wel-
pen overvliegen naar de scouts, 
komt er weer ruimte voor nieu-
we  welpen. 
De welpen komen bijeen op za-
terdagmorgen van 10 tot 12 uur.  

Geïnteresseerde kinderen kun-
nen altijd vrijblijvend drie maal 
gratis meedoen alvorens ze ge-
vraagd worden te besluiten al 
dan niet lid te worden. De con-
tributie voor een geheel jaar is 
€ 120 . 

Nieuwe welpen worden op 11 
januari 2021 geïnstalleerd in 
hun nieuwe uniformblouse. 

aanmelden via jublieum@scou-
ting-rheijnewoud.nl.

Stoere meiden en jongens bij de scouts

De welpen bij een vuurtje waarop je marshmallows kunt roosteren.

De welpen met leiding  na een ochtendje vuil rapen.
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Woonboulevard
WOOON

Leiderdorp

NIEUW! 
Kom langs bij de meest
inspirerende keukenwinkel!
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Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172 - 58 92 03

Korte modeshow met trendpresentatie
MAANDAG 28 SEPTEMBER 
om 9.30 u en 11.30 uur

VRIJDAG 2 OKTOBER 
om 19.30 uur

VRIJDAG 9 OKTOBER 
om 19.30 uur

MAANDAG 12 OKTOBER 
om 9.30, 11.30 en 19.30 uur
Maximaal 15 personen per show.
U zich alleen telefonisch of in de winkel opgeven.

Wandelbegeleiders gezocht 
in Alphen aan den Rijn
 

Samen wandelen in het groen is goed voor lichaam én 
geest. Zeker in deze coronatijd. Daarom biedt de Stich-
ting Gezond Natuur Wandelen gratis wekelijkse na-
tuurwandelingen aan, waarbij we uiteraard de RIVM-
richtlijnen volgen. 

Onderweg is er aandacht voor de natuur en voor gezelligheid. Met 
deze aantrekkelijke en laagdrempelige wandelingen bereiken wij 

vooral mensen die meer 
willen bewegen en dat 
graag samen met anderen 
doen. 
 
Voor een nieuw op te star-
ten wandelgroep in Alp-
hen aan den Rijn zijn wij 
samen met de gemeen-
te Alphen aan den Rijn, 
in het kader van haar Vi-
taliteitsplan, op zoek naar 
mensen die als vrijwilli-
ger de wandelgroep wil-
len begeleiden. De dag, het 
tijdstip en de locatie bepa-
len we samen, in overleg. 
Wij bieden onze vrijwilli-
gers enkele korte cursus-
sen aan. Heeft u belang-
stelling? Kijk op onze site 
www.gezondnatuurwan-
delen.nl of neem contact 
met Monique Bos op: mo-
niqueb@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Doe mee met de 
opschoonweek
Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Het doel van de 
World Cleanup Day is zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen en zorgen voor een 
schone buurt. In Alphen aan den Rijn doen we alleen net even méér!

Van zaterdag 19 september t/m 26 september 2020 maken wij er een hele opschoonweek van. Wij 
willen alle inwoners, scholen, bedrijven en sportverenigingen vragen om tijdens deze week naar bui-
ten te gaan en te helpen met het opruimen van zwerfafval want Alphen aan den Rijn. Schoonhouden 
doen we samen!

Uw gezondheid staat natuurlijk voorop, daarom moeten we nog steeds voorzichtig zijn. We vragen ie-
dereen tijdens de opruimactie zich te houden aan de maatregelen:
1. Doet u mee met mensen buiten uw huishouden? Houd dan 1,5 meter afstand van elkaar. In uw 

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 uw eigen buurt wanneer u zwerfafval opraapt, om drukte te voorkomen.
4. Doe altijd rubber of latex handschoenen aan als u 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 u zwerfafval dat u niet vertrouwt? Laat het liggen.
6. Gooi zwerfafval direct weg in een afvalbak.
7. Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Wilt u van 19 t/m 26 september een opschoonactie organiseren? De Schone Buurt Coaches kun-
nen u daarbij helpen! Neem contact op met ons via: Schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl.
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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

Gezocht: duurzame huizen!

Waar laat ik mijn grofvuil?  
Breng het weg of laat het ophalen 
Grofvuil en groot tuinafval zoals snoeihout en takken 
mogen niet bij het gewone huisvuil. U kunt het zelf 
wegbrengen naar afvalbrengstation Ecopark de Limes. 
Lukt dit niet? Maak dan een afspraak om het aan huis op te 
laten halen. Hier kunt u tot het einde van het jaar twee 
keer per jaar gratis gebruik van maken. 

Wat is grofvuil?
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een container, 
minicontainer (kliko) of vuilniszak past. Of afval dat 
hiervoor te zwaar is. Er zijn drie soorten:
-  meubels, zoals een bankstel, stoelen, kasten of een 

matras
-  huishoudelijke apparaten, zoals een wasmachine, 

televisie of wasrek 
-  groot tuinafval dat niet in de gft (groente, fruit en klein 

tuinafaval)-container past, bijvoorbeeld snoeihout en 
takken

Wilt u spullen kwijt die nog prima een tweede leven 
kunnen krijgen? Breng ze dan naar de kringloopwinkel of 
laat ze aan huis ophalen door de kringloopwinkel.

Grofvuil gratis laten ophalen
U kunt tot het einde van het jaar twee keer per jaar koste-
loos grofvuil laten ophalen. Het maximum is 2 m3 afval 
per keer (2 meter lang, 1 meter hoog, 1 meter breed). 
Heeft u meer grofvuil? Dan betaalt u 34,80 euro per 2m3 
extra. U kunt telefonisch een afspraak maken om uw grof 
afval op te laten halen via Cyclus (0182 - 547 500 ). Geef 
bij het maken van de afspraak aan: 
-  waar u het grofvuil neerzet
-  welk grofvuil u neerzet
-  hoeveel grofvuil u heeft
-  wat de gewenste ophaaldatum is
Zet het grofvuil tijdens de ophaaldag voor 7.30 uur op 
straat en bundel het afval zoveel mogelijk. Plaats het afval 
niet naast of vlakbij een ondergrondse container. 

Wat is geen grof afval?
Let erop dat u geen vuilniszakken, bouw- en sloopafval, 
frituurvet, vlakglas, grond, zand, autobanden, asbest, 
chemisch afval en textiel mag aanbieden. Vuilniszakken 
horen in de restafvalcontainer of minicontainer. Frituurvet 
levert u in bij een van de inzamelpunten in uw wijk (spoel 
dit dus niet door het riool!). Gebruikt textiel kunt u kwijt in 
een textielcontainer. Het overige afval kunt u naar Ecopark 
de Limes brengen. 

Bijplaatsing is verboden
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om uw grofvuil bij het 
grofvuil van uw buurman te plaatsen, die hiervoor een 
afspraak heeft gemaakt. Dit afval wordt niet meegenomen 
en blijft dan op straat staan. U riskeert hiermee niet alleen 
een boete van minimaal € 115 euro, maar het wordt zo 
ook een chaos op straat. Maak zelf een afspraak voor uw 
eigen grofvuil dan houden we samen de buurt schoon.

Bodemonderzoek aardwarmte  
in gemeente Alphen aan den Rijn

Van half september tot begin oktober 2020 vindt er in 
een deel van de gemeente Alphen aan den Rijn een 
onderzoek naar de mogelijke winning van aardwarmte 
plaats. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van 
de werkzaamheden (in een straal van driehonderd vier-
kante meter) ontvangen thuis een brief van de aannemer 
die de werkzaamheden gaat verrichten. Zij krijgen deze 
brief vlak voor de start van de werkzaamheden. De plan-
ning kan namelijk nog veranderen bij slecht weer en is 
daarom lastig voorspelbaar.

WEEK 38 
16 september 2020

Gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar huiseige-
naren die in een duurzaam huis wonen en hun ervaring 
willen delen met anderen. Deze verhalen zijn ontzettend 
inspirerend voor inwoners en helpen hen op weg bij 
energie zuinig wonen. U kunt uw woning aanmelden via 
www.duurzamehuizenroute.nl/alphenaandenrijn en uw 
ervaringen delen, uw aanpak omschrijven en vertellen 
over het resultaat. Wie het leuk vindt, kan zijn woning 
daarnaast ook openstellen voor bezoekers tijdens de Nati-
onale Duurzame Huizen Route op 31 oktober of  
7 november.

Alle kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam 
wonen zijn welkom: van het aanbrengen van radiatorfolie, 
de opbrengst van zonnepanelen tot het (ver)bouwen van 
een energiezuinig huis. Ook het bespreken van de voorbe-

reidingen en toekomstplannen helpt mensen bij het zetten 
van de eerste stappen. Huiseigenaren kunnen hun ervaring 
online delen en/of tijdens de Duurzame Huizen Route op 
31 oktober en 7 november. Dit kan coronaproof. Bezoe-
kers schrijven zich van tevoren in, zodat er maximaal zes 
bezoekers tegelijk in de woning aanwezig zijn. Ook 
ontvangen huiseigenaren en bezoekers van te voren tips 
voor een veilig bezoek. Ga voor meer informatie naar 
www.duurzamehuizenroute.nl/alphenaandenrijn.

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

Let op: afspraak maken bij 
gemeente altijd gratis

U kunt zelf 24/7 op onze website 
www.alphenaandenrijn.nl (of tijdens kantooruren tele-
fonisch via 14 0172) een afspraak maken om langs te 
komen in het gemeentehuis om bijvoorbeeld uw 
paspoort of rijbewijs te verlengen. Dit is altijd koste-
loos! Er zijn commerciële partijen die ook een afspraak 
voor u kunnen regelen. Hiervoor betaalt u kosten. Dit 
is dus niet nodig. 

Tip
Zet een herinnering in uw agenda voor het tijdig 
maken van een afspraak. Digitale agenda’s kunnen u 
vaak ook heel handig een seintje geven. Zo houdt u 
uw persoonsgegevens veilig in eigen hand!

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.

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

Lees verder op de volgende pagina ▶
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Publicaties
Inspraak 8e concept-wijziging Algemene 
Plaatselijke Verordening Alphen aan den 
Rijn 2014
Het college maakt bekend dat is ingestemd met de 
8e concept-wijzigingsverordening voor de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2014 (APV 2014).

Inhoud voorgenomen wijzigingen
De wijzigingen houden, naast een aantal redactio-
nele wijzigingen, de volgende voorgenomen 
beleidswijzigingen in:
-  Bij de definitie van openbare inrichtingen, 

waarvoor een exploitatievergunning nodig is, 
wordt de coffeeshop toegevoegd (artikel 2:27).

-  Het artikel over het aanwijzen van gebieden waar 
het gebruik van lachgas verboden is, wordt uitge-
breid met een verbod tot het daar voorbereiden 
van dit gebruik en het bij zich hebben van voor-
werpen en stoffen daarvoor (artikel 2:47A).

-  Er wordt een nieuw artikel ingevoerd, dat een 
verbod inhoudt voor het slapen op openbare 
plaatsen of in voertuigen of tenten op deze 
plaatsen, met uitzondering van ontheffing (artikel 
2:47B).

-  Er wordt een nieuw artikel ingevoerd, dat een 
verbod inhoudt voor het dragen van kleding en 
goederen van in strijd met de openbare orde 
verboden organisaties (artikel 2:50A).

-  Bij de verplichtingen voor het bij te houden 
verkoopregister voor de verkoop van goederen 
wordt de verplichting toegevoegd om een foto 
van het betreffende goed te maken (artikel 2:67).

-  Bij de exploitatievergunningplicht voor het 
verschaffen van verblijf (kamerverhuurbedrijven) 
wordt de beperking tot arbeidsmigranten 
geschrapt, zodat alle bedrijfsmatige verhuur van 
kamers hier onder valt (artikel 2:82).

-  De geldigheid van de exploitatievergunning voor 
een seksinrichting wordt beperkt tot maximaal 
drie jaar (artikel 3:4).

-  De maximaal toelaatbare geluidsbelasting in 
milieu-inrichtingen bij collectieve- en incidentele 
festiviteiten wordt met 10 decibel verlaagd naar 
70 dB(A) respectievelijk 85 dB(C) (artikelen 4:2 en 
4:3, leden 6).

-  Incidentele asverstrooiing wordt verboden op de 
verharde delen van de weg en op de gemeente-
lijke begraafplaatsen en crematoria buiten de 
daarvoor aangewezen strooivelden, met uitzon-
dering van ontheffing (artikel 5:36). 

Inspraak en termijn
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen vanaf 
donderdag 17 september 2020 tot en met 

woensdag 28 oktober 2020 zienswijzen indienen 
over de voornoemde 8e concept-wijzigingsverorde-
ning. Dit kan binnen de eerdergenoemde termijn 
schriftelijk aan het college van burgemeester en 
wethouders, t.a.v. team JZI, Postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn, of per email aan 
gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding 
van Inspraak 8e wijziging APV.

Ter inzage voorgenomen besluit
De 8e concept-wijzigingsverordening APV 2014 ligt 
vanaf donderdag 17 september 2020 tot en met 
woensdag 28 oktober 2020 ter inzage bij de infor-
matiebalie in de centrale hal op de begane grond in 
het gemeentehuis. Ook is de 8e concept-wijzigings-
verordening (als externe bijlage) digitaal te raad-
plegen in het elektronische Gemeenteblad, via de 
landelijke website www.overheid.nl (ga direct naar: 
keuzeoptie Gemeenteblad, onderwerp: inspraak 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening). 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij team Juridi-
sche Zaken en Inkoop (JZI), via telefoonnummer 14 
0172.

Exploitatieovereenkomst Kortsteekter-
weg 26 in Alphen aan den Rijn
Op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimte-
lijke ordening maken burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn bekend dat zij met de 
eigenaar van het perceel Kortsteekterweg 26 in 
Alphen aan den Rijn een anterieure exploitatieover-
eenkomst hebben gesloten als bedoeld in artikel 
6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor een 
ontwikkeling op dit perceel. De voorgenomen 
ontwikkeling betreft het bouwen van twee 
woningen in ruil voor de sloop van de aanwezige 
bedrijfsbebouwing en het omzetten van de bedrijfs-
woning naar een burgerwoning. De gemeente heeft 
zich bereid verklaard de hiervoor benodigde plano-
logische procedure te voeren. Voor wat betreft de 
kosten is overeengekomen dat de planologische en 
andere vergunningprocedure(s) voor rekening en 
risico van de exploitant komen.

Inzien
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, van 17 september tot 
en met 28 oktober 2020 ter inzage bij de informa-
tiebalie van het gemeentehuis van Alphen aan den 
Rijn. Tegen de gesloten overeenkomst en deze 
zakelijke beschrijving van de inhoud van de over-
eenkomst staat geen bezwaar of beroep open. Voor 
informatie over de overeenkomst kunt u contact 
opnemen met Evelien Speelman van het team 
Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Definitief besluit afwijken 
bestemmingsplan voor saneren  
kwekerij-inrichting
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor het 
afwijken van het bestemmingsplan voor het 
saneren van een kwekerij-inrichting achter het 
perceel J.C. Hoogendoornlaan 35 en 35A te Alphen 
aan den Rijn. De omgevingsvergunning is verleend 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
Met het doorlopen van de uitgebreide afwijkings-
procedure worden de gewenste ontwikkelingen 
juridisch-planologisch mogelijk gemaakt en kan 
de omgevingsvergunning verleend worden. De 
omgevingsvergunning is voorbereid volgens 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Dat betekent dat het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken sinds 11 juni 2020 tot en met 22 
juli 2020 voor iedereen ter inzage heeft gelegen. 
Tijdens deze periode zijn er geen zienswijze inge-
diend.

Ter inzage
Vanaf 17 september 2020 ligt de verleende omge-
vingsvergunning met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.V2019762Asanergrpd-VA01 gedu-
rende zes weken ter inzage met bijbehorende 
stukken bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
U kunt de stukken ook digitaal inzien op de website 
www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure
In de periode van terinzagelegging kan tegen het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tot het indienen van 
een zienswijze op het ontwerpbesluit. Het beroep 
richt u aan de Rechtbank Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift 
bevat de gronden van beroep en het kenmerk van 
het besluit tegen welke het zich richt. Verder is het 
beroepschrift gedateerd en voorzien van naam, 
adres en handtekening van de belanghebbende. 
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt 
u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen.

Door de verbranding van brandstoffen als olie, 
kolen en aardgas ontstaat CO2-uitstoot. Dit zorgt 
ervoor dat de aarde opwarmt. Daarom willen we de 
uitstoot van CO2 flink verminderen. Een duurzamere 
keuze is het gebruik van aardwarmte, maar wat is 
dit precies? Diep in de ondergrond van onze aarde 
bevindt zich warm water. Dit warme water kunnen 
we gebruiken om huizen, kantoren en bedrijven te 
verwarmen. We pompen het water op, verwarmen 
er onze huizen mee en na gebruik brengen we het 
afgekoelde water weer terug in de aarde waar het 
van nature weer opwarmt. Aardwarmte is dus een 
constante en duurzame bron van energie. Glastuin-
bouwers maken hier al veel gebruik van.

Landelijk onderzoek
Om inzicht te krijgen in de landelijke mogelijk-
heden van aardwarmte heeft het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat opdracht gegeven 
tot een onderzoek. Het doel van dit onderzoek is 
om te bepalen waar de diepe bodem in Nederland 
mogelijk geschikt is voor de winning van aard-
warmte. Deze gegevens kunnen wij als gemeente 
Alphen aan den Rijn later weer gebruiken voor 
vervolgstappen. 

Wat merken omwonenden van het onderzoek?
Het onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven, 
die de bodem in worden gebracht. Hierdoor kan in 
de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. 
Van dichtbij is het ook mogelijk om lichte trillingen 
te ervaren. De bewoners en bedrijven in de directe 

omgeving krijgen altijd voorafgaand aan en tijdens 
de werkzaamheden informatie over wat het onder-
zoek voor hen betekent.

Onderzoeksgebied
Een van de onderzoekslijnen loopt door een 

gedeelte van de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Zie de afbeelding. De lijn komt vanuit Nieuwkoop 
onze gemeentegrens binnen en loopt voornamelijk 
door de polder en een klein gedeelte door de 
bebouwde kom in de omgeving van Boskoop. 
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Aanvraag omgevingsvergunning J.W.M. 
Smits veehouderij, Voorweg 28, 
Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ontvangen. Dit betreft een aanvraag 
voor een beperkte milieutoets voor de herbouw 
van een schuur voor agrarisch gebruik op Voorweg 
28 in Hazerswoude-Dorp. De aanvraag is geregi-
streerd onder kenmerk 2020235013. 

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens de gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan even-
tueel ook één keer met zes weken worden verlengd.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een 
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten: 
-  Boomkwekerij Den Hertog - Noordam, Westeinde 

27 B in Hazerswoude-Dorp: het wijzigen van een 
agrarische bedrijfswoning naar een 
plattelandswoning 

-  Radder Dakservice, Laag Boskoop 74 A in Boskoop: 
de bestaande bedrijfsopslagloodsen worden 
gedeeltelijk vervangen door nieuwbouw

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

Definitief afwijkingsbesluit 
bestemmingsplan Rozenlaan 4, Boskoop
Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het afwijken van 
het bestemmingsplan voor het verbouwen en 
uitbreiden van het pand op de locatie Rozenlaan 4 
in Boskoop. De omgevingsvergunning is verleend 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
Het bestemmingsplan Boskoop-Dorp is het 
geldende bestemmingsplan. Op het perceel rust de 
bestemming ‘horeca’, woningen zijn dus niet toege-
staan. De aanvraag betreft andere activiteiten dan 
de geldende bestemming, dit is in strijd met het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt 
geen mogelijkheden om het plan te realiseren. Met 
het doorlopen van de uitgebreide afwijkingsproce-
dure worden de gewenste ontwikkelingen juri-
disch-planologisch mogelijk gemaakt. De omge-
vingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent 
dat het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
vanaf 23 april tot en met 3 juni 2020 voor iedereen 
ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode zijn 
er zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
beantwoord.

Ter inzage
Vanaf 17 september ligt de definitieve omgevings-
vergunning gedurende zes weken (tot en met 28 
oktober) ter inzage met bijbehorende stukken bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt de 
stukken ook digitaal inzien op de website 
www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure
In de periode van terinzagelegging kan tegen het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tot het indienen van 
een zienswijze op het ontwerp besluit. Het beroep 
richt u aan de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag. Een beroepschrift bevat de 

gronden van beroep en het kenmerk van het besluit 
tegen welke het zich richt. Verder is het beroep-
schrift gedateerd en voorzien van naam, adres en 
handtekening van de belanghebbende. Een beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tege-
lijkertijd een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen.

Vergunningen
3 september tot en met 9 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
-  Dwarsstraat 2  

verbouwen woning met dakkapel en opbouw op 
uitbouw (V2020/739) 

-  Zuiderkeerkring 243  
gelijktrekken voorgevel en plaatsen erker 
(V2020/743) 

-  Raafstraat 154  
realiseren nokverhoging op achterdakvlak 
(V2020/744) 

-  Junostraat 1  
uitbreiden woning aan zijgevel en plaatsen 
erfafscheiding (V2020/745) 

-  nabij Steekterweg 77R  
bouwen bedrijfsruimte (V2020/746) 

-  Saffierstraat 6  
aanbrengen diverse wijzigingen aan gevel en 
vergroten dakkapel achterzijde (V2020/748) 

-  Olympiaweg 3A  
tijdelijk plaatsen mobiele barcontainer en stellage 
voor camera (V2020/749) 

-  Marokkostraat 102  
vervangen keukenkozijn (V2020/750) 

-  Ondernemingsweg 17 

bouwen bedrijfshal (V2020/751) 
-  Archeonlaan 1  

tijdelijk plaatsen loods (V2020/752) 
-  Van Boetzelaerstraat 68  

bouwen uitbouw achterzijde woning 
(V2020/753) 

Boskoop
-  Wijkdijk 62  

bouwen nieuwe loods (V2020/741) 
-  Rozenlaan 48 

plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak 
(V2020/742) 

Hazerswoude-Dorp
-  Engelandlaan 70  

realiseren dakterras (V2020/740) 
-  Westzijdeweg 71  

bouwen en in gebruik nemen loods (V2020/747) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 3 (04-09-2020)  

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

Alphen aan den Rijn
-  Gouwsluisseweg 97 (03-09-2020)  

vervangen/uitbreiden bestaande schuur 
(V2020/587) 

-  Ambonstraat 2 (03-09-2020)  
plaatsen dakkapel op zijgeveldakvlak (V2020/734) 

-  Klaverhof 2-172 (even nummers) (03-09-2020)  
appartementencomplex verduurzamen in 
combinatie met onderhoudswerkzaamheden 
(V2020/720) 

-  Egyptepad 2 (03-09-2020)  
realiseren aanbouw aan rechterzijgevel woning 
(V2020/672) 

-  Kerkstraat 4 (03-09-2020)  
aanbrengen reclame-uiting (V2020/640) 

-  tegenover Assumburg 10, 24 en 80 (04-09-2020)  
vervangen drie bestaande duikers in watergang 
(V2020/716) 

-  Handelsweg 16 (08-09-2020)  
plaatsen nieuwe verdieping met kantoorunits op 
bestaand dak (V2020/527) 

-  Langenhorst 2 (09-09-2020)  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/719) 

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 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

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.

Agendapunten (onder voorbehoud): 
•  Reserve(fonds) Wonen en infra
•  Actualisatie ambitieniveau park Zegersloot
•  Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020
•  Coördinatieregeling artikel 3.30 Wro, blok 34 in de Stationsomgeving Dr . A.D. Sacharovlaan 2 en 2a
•  Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Westvaartpark
•  Herstelbesluit bestemmingsplan Torenpad West
•  Actualisatie Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2020
•  Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018

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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Benthuizen
-  Hogeveenseweg 13 (09-09-2020)  

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

Boskoop
-  naast Spoelwijkerlaan 5 (03-09-2020)  

plaatsen tijdelijke woonunit (2 jaar) (V2020/484) 
-  Voshol (sectie K, perceel 1072) (04-09-2020)  

aanleggen inrit (V2020/595) 
-  Sijsjespeer, kavel 318 (07-09-2020)  

bouwen woning (V2020/542) 
-  Sijsjespeer 47 (07-09-2020)  

bouwen woning met aanbouw en aanleggen inrit 
(V2020/642) 

-  Parklaan 1A (08-09-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/694) 

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

Verlengen beslistermijn
Hazerswoude-Dorp
-  Paulus Potterstraat 11 

plaatsen schuur met overdekte buitenruimte 
(V2020/600) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard (sectie B, percelen 3968, 4691 en 

5111)  
bouwen nieuwe bedrijfsruimte (V2020/536) 

Evenementen
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Sportlaan 6 (04-09-2020)  

Pupillenkamp AAV'36 op 26 en 27 september 
2020 (E2020/169) 

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

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Aarkade 10  

(Horeca-)exploitatievergunning (Stichting 
Bibliotheek Rijn en Venen) (D2020/095)

Drank- en Horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Aarkade 10  

Drank- en horecavergunning (Stichting 
Bibliotheek Rijn en Venen) (D2020/094)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats, met de 
bijbehorende borden:
Boskoop
-  Voorofscheweg 66 (09-09-2020)

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

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

NATIONALE SPORTWEEK 2020

JEUGD KAN DE BAAN OP BIJ 
BENTHUIZER TENNISCLUB!

uitnodigen om kennis te ma-
ken met de tennissport en met 
de tennisvereniging BTC.

Komende maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag kunnen 
de kinderen van 16.00 – 18.00 
uur onder begeleiding van 
Jeugdcommissieleden een balle-
tje komen slaan. Op woensdag 
is dat van 14.00 – 18.00 uur.
Tijdens deze dagen zal er naast 
het tennissen ook informatie 
worden gegeven over het reilen 
en zeilen binnen onze tennis-
vereniging.
De Benthuizer Tennisclub is ge-
legen aan de Sportlaan in Ben-
thuizen, op steenworp afstand 
van de Zoetermeerse wijken 
Oosterheem en Noordhove.
Goed en veilig te bereiken met 
de fiets door het Bentwoud en 
het fietspad langs de Benthui-
zerplas in Noordhove. De ten-
nisvereniging beschikt over 5 
kunstgrasbanen met ledverlich-
ting waar praktisch het hele jaar 
op getennist kan worden.
Voor de jeugd (en ook voor de 

volwassenen) worden het hele 
jaar door veel activiteiten geor-
ganiseerd.
Zoals, K.N.L.T.B. competities, 
Onderlinge competities, Ouder-
Kind Toernooien, Clubkampi-
oenschappen, Rackettrekken, en 
nog veel meer.....

GRATIS PROEFLES!!!
Voor tennislessen bij BTC kan je 
terecht bij onze tennisleraar Al-
lard Schaap. Tijdens de Natio-
nale Sportweek kan je bij Allard 
een gratis proefles afspreken. 
Hij is de hele week aanwezig op 
ons tennispark en maak graag 
een afspraak met je voor gratis 
tennisles! Ook is Allard te berei-
ken via zijn e-mail: info@asten-
nisservice.nl
Voor meer informatie over de 
Benthuizer Tennisclub, zie de 
website: www.btcbenthuizen.nl

Wij zien je volgende week graag 
tegemoet op ons tennispark!
Neem gerust een goede vriend 
of vriendin mee (of je ouders!).
Jeugdcommissie Benthuizer Tennisclub

Tijdens de Nationale Sportweek, 
van maandag 21 t/m vrijdag 25 

september 2020,
wil de Jeugdcommissie van de 

Benthuizer Tennisclub kinderen 
uit Benthuizen en Zoetermeer 
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Kleine advertenties

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

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

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

Do.dag 17 sept  Kalfslever met spek en ui € 15,50
Vr. dag 18 sept  Kip-kerrieschotel 
  met vers fruit en kokos, geserveerd met rijst € 11,25
Za. dag 19 sept  Cheeseburger met bacon, tomaat, komkommer en friet € 13,50
Zo. dag 20 sept  Voor: Minestronesoep
  Hoofd: Gegrilde tonijnsteak met 
  limoenmayonaise en aardappelwedges € 21,50
Di. dag 22 sept  Salade met zachte geitenkaas, noten en vers fruit € 11,00
Wo.dag 23 sept  Noord Afrikaanse kipschotel met notenrijst§ € 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 38 en maandmenu september
Weekmenu  Holl. kaassalade met streekkaas en saus € 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

NIEUW!!
Streetdance 6-8 jaar.

Meer info via email

BEZORGER GEZOCHT
voor Hazerswoude-Dorp omg. Voorweg- Loete - Roemer
en voor een wijk Benthuizen omgeving van de Plataan. 

Bel met 0172-430151 

ESTHER BOERE
GEDIPLOMEERD BGN 
GEWICHTSCONSULENTE/ 
LEEFSTIJLCONSULENTE

Sinds 2016 begeleid ik met veel plezier 
mensen naar een gezondere leefstijl en een 
gezond gewicht. 

NU NIEUW!
Fit, Slank en Energiek in groepsvorm 
Nú slechts 79 euro pm*  
• In kleine groepen (max. 7)
• Een voedingsplan op maat
• Een beweegplan op maat met wekelijkse workout
• Coaching op blijvende gedragsverandering

Fit, Slank en Energiek individueel 

Nú slechts 99 euro pm*
• Individuele begeleiding
• Een voedingsplan op maat
• Een beweegplan op maat met 1 op 1 begeleiding  

in wekelijkse workout
• Coaching op blijvende bedragsverandering

*Kijk voor eventuele vergoeding van 
zorgverzekeraar op het voedingsgedeelte op 
www.gewichtsconsulenten.nl 
onder kopje “vergoedingen”.

Tijdstip in overleg. 
Meerdere dagen mogelijk, zowel op de dag als in de avond. 

Voor meer informatie: Lief & Leef Gezondheid, 
tel. 06 3904 2635 of mail: boereslinger@hotmail.com. 

Locatie: Dorpshuis de Juffrouw op de 1e etage.

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 laagdrem-
pelige viering aan te bieden gericht op ouders/grootouders met jonge 
kinderen. De vieringen 
zijn bij toerbeurt in de 
Dorpskerk en in de Sint 
Jan. 
De bijeenkomsten zijn 
geschikt en toegan-
kelijk voor iedereen, 
ongeacht of men ge-
bonden is aan een ker-
kelijke traditie. 

Geen 
klaver-

jassen bij 
ome Cok

Jammer Jam-
mer Klaverjassers 
van Ome Coks Kla-
verjasclub we kunnen 
voorlopig nog niet 
kaarten op de don-
derdag middag. 

De kantine is zo in-
gericht dat het on-
mogelijk is om met 
14 tafeltjes  veilig te 
kunnen kaarten.

Helaas ook voor de 
donderdag avond ziet 
het er naar uit dat we 
voorlopig nog niet 
kunnen kaarten. We 
hopen op betere tij-
den.

Een "Dankjewel" voor de gastvrije 
Rijndijkers Tom en Joke!
Bijna drie maanden lang zwommen de ‘Morningswimmers’ in de Oude Rijn, 
langs het Jaagpad in Hazerswoude-Rijndijk. Het zwemmen ging naar ieders 
wens, m.n. in gedurende de warme periode. 

In het water springen is geen probleem: er in duiken en hup – heen & weer baantjes trekken. 
Echter, er was ’n klein probleempje: Hoe kom je het water weer uit? De kant is vrij hoog,  je er 
zo-even opdrukken gaat niet zo maar 1-2-3.  Gelukkig wonen er bij onze zwemplek een paar 
aardige mensen, die ons geheel belangeloos hun ladder ter beschikking stelden. Door de pro-
vincie wordt de beschoeiing op moment opgeknapt en dat betekent dat er ook om de 100 meter 
een vaste RVS trap wordt aangebracht. 
Deze werd afgelopen week ook op onze zwemlocatie gemonteerd en daar maken we nu gretig 
gebruik van. Met andere woorden: de ‘geleasede trap’ van Tom en Joke is nu niet meer nodig. 
Om deze vriendelijke mensen te een hart onder de riem te steken, werd besloten Tom en Joke 
in de bloemetjes te zetten; dat wil zeggen: Joke ontving uit handen van de Feestcommissie een 
prachtig boeket bloemen en Tom werd verrast met een kratje van zijn favoriete bier van een be-
kend merk! Tom en Joke: Namens de ‘Morningswimmers’ hartelijk dank voor jullie vriendelijke 
gebaar en gastvrijheid! Vanaf heden kunnen de nieuwe trap goed uitproberen. 

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂
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Werkt u ook mee 
aan een duurzamer 
Koudekerk?
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de eigen omgeving een steen-
tje bijdragen aan een duurzamere samenleving. In de week van de World Clean Up 
(19-26 september) brengen zij hun plannen hiervoor onder de aandacht. 

Opruimen in het voorjaar
“Wij waren van plan om op 
World Clean Up Day (komen-
de zaterdag) activiteiten te orga-
niseren voor een schone buurt 
door met elkaar zwerfafval in de 
omgeving op te ruimen. Door 
de coronamaatregelen heb-
ben we daar echter vanaf moe-
ten zien”, vertelt Albert Dor-
restein namens de werkgroep. 
“We verplaatsen deze activitei-
ten voorlopig naar het voorjaar 
van 2021. Dat besluit is geno-
men in overleg met de schone-
buurtcoaches van de gemeente. 
Maar we willen graag nu al iets 
vertellen over onze werkgroep 
en de plannen voor de komende 
periode.” 

Nog veel te bereiken
De werkgroep neemt de volgen-
de gegevens als uitgangspunt: 
“In Nederland produceren we 
jaarlijks bijna 500 kilo afval per 
persoon. Ruim de helft daarvan 
leveren we gescheiden in. Pa-
pier en glas staan aan kop: daar-
van brengen we zo'n 75 procent 
naar de papierbak of glasbak. 
Van het GFT wordt ruim 60 
procent gescheiden, het inza-
melen of nascheiden van plas-
tic verpakkingen en drinkpak-
ken is in opmars. Het betekent 
dat er per persoon per jaar nog 
ruim 200 kilo afval verbrand of 
opgeslagen moet worden. Voor 
een duurzame toekomst is dat 
natuurlijk geen oplossing. De 

vraag is dan wat er wel moet ge-
beuren.” Oplossingen dicht bij 
huis werken volgens de werk-
groep dan het beste.

Elke maand een thema
Dorrestein: “Als het gaat om 
zwerfafval, onderscheidt Kou-
dekerk zich in positieve zin van 
andere kernen van de gemeente. 
In het algemeen letten inwoners 
zo goed op zwerfafval dat dit 
ook opgeruimd wordt. Slechts 
op enkele plaatsen in het dorp 
blijft zwerfafval wat langer lig-
gen en moet dit door betrokken 
dorpsbewoners of de gemeente 
worden opgeruimd. Echter gaat 
het om ‘gewoon’ huishoudelijk 
afval dat vooral bij het restafval 

De VIJK doet rondje Elfstedentocht; niet 
op ‘de gladde ijzers’, maar op de fiets!
In het kader van 40 jaar jubileum ging VIJK in januari met 25 leden naar de 
Weissensee om daar de Alternatieve Elfstedentocht te rijden. De reünie was al 
gepland maar moest helaas worden afgelast ivm. de uitbraak van het Corona 
Virus. 

Geen reünie? Tja, wat dan? Dan maar in de buitenlucht op de fiets. En zo werd het plan 
gesmeed door Bart Sol, Jan Dirk Corts, Ubbo Kuper en Martin van Bostelen om de Elf-
stedentocht op de fiets af te leggen! Al snel waren er 18 leden die deze uitdaging wel aan 
wilde gaan. En zo vertrok de groep op 6 september vanuit Leeuwarden om door de 11 ste-
den in Friesland te fietsen. Windkracht 3, prima temperatuur, onderweg een klein buitje, 
goede kopmannen. Kortom prima omstandigheden. 
In Hindelopen een tussenstop voor een bakje koffie met Friese Koek en in Franeker een 
lunch. En uiteraard nog een korte stop op het bruggetje van Bartlehiem voor de groeps-
foto. 
In 7 uur werd de 207 kilometer afgebracht. Dat het met de conditie wel goed zit van de 
VIJK-ers was zichtbaar. Iedereen kwam topfit aan op de Bonkevaart om nog een kijkje te 
nemen bij het groot Elfstedentochtkruis wat op de finish is geplaatst.  
Iedereen was enthousiast en mogelijk is er wel een nieuwe VIJK traditie ontstaan? 
Wil je meer weten over activiteiten van VIJK voor jong en oud? Kijk op de website 
www.vijk.nl of volg ons op Facebook Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn.

terecht komt, dan hebben we 
nog een hele weg te gaan naar 
een duurzame situatie. Graag 
willen we als werkgroep daarin 
samen met de Koudekerkers en 
overige Alphenaren verbetering 
brengen. Hiervoor zullen we 
inwoners informeren via publi-
caties in de Groene Hart Koe-
rier en met activiteiten.” Het ko-
mend halfjaar zet de werkgroep 
maandelijks een thema op het 
gebied van duurzaamheid cen-
traal. Daarover wordt gepubli-
ceerd in deze krant. In septem-
ber is dat (zwerf)afval en in 
oktober ‘groene leefomgeving’. 

Informatie
De werkgroep bestaat uit Ni-
colien Wamsteker, Carla Glo-

rie, Caroline Kerkaert, Oscar 
v. Wijk, Albert Dorrestein. De 
werkgroep werkt nauw samen 
met allerlei vertegenwoordi-
gers van de gemeente Alphen 
aan den Rijn.  Wilt u reageren 
met vragen of opmerkingen dan 
kunt u mailen naar duurzaam-
koudekerk@gmail.com.  
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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

Een mooie foto van de Rietveldse molen en een stille plas zag  Didie van Doeselaar

Een typisch Groene Hart weggetje met knotwilgen en fluitekruid zag Mark Niesthoven Een volwassen ooievaar in volle vlucht gesnapt door Michel Looyenstein

De eerste herfsttekenen zijn er al zag John Platteel

Een prachtig blauw paarse zonsoondergang zag  Lieseth de Rooy
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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!

Er wordt scherp op de 'jonkies' gelet Foto Brigitte Mullekes

Je hebt een mooie witte vlek en die hou je schoon! Foto Manon Bolt

Even uitblazen in de schaduw.... Foto Michel Looyenstein

Een kijkje over de Zuiddijk richting Voorweg Hazerswoude-Dorp. Foto Andrea Wassing

Een prachtig stillzittende vlinder in de tuin van Claudy Smit
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N207 Zuid
Met het project N207 Zuid werken de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, inwoners en partners samen aan de 
verbetering van het wegennet en fietsroutes in dit gebied. Het zal de komende jaren steeds drukker worden op de wegen en de bereikbaarheid wordt 
slechter, als de wegen niet worden aangepast. Die drukte ontstaat door woningbouw (zoals ’t Suyt en Triangel) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
(de Glasparel, de herontwikkeling van de Greenport, ontwikkelingen op het PCT-terrein). Het gebied kent ook een structuurprobleem doordat deze 
ontwikkelingen aan de westkant van de Gouwe plaatsvinden, terwijl de N207 aan de oostkant ligt. Veel van het verkeer moet nu door de kernen heen, 
bijvoorbeeld over de Zijde, de hefbruggen en de route Beijerincklaan – Dreef – Chopinlaan – Noordeinde. Project N207 Zuid biedt oplossingen voor de 
verkeersdrukte en het bereikbaarheidsprobleem. Door het aanleggen en aanpassen van wegen, aanleggen van wandel- en fietspaden en een ecologische 
verbindingszonezorgen wij ervoor dat de dorpen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven.

Digitale informatiebijeenkomst
concept ontwerp PIP N207 Zuid

Woensdag 23 september, vanaf 19.00 uur

De provincie Zuid-Holland nodigt u van
harte uit voor een digitale informatie-
bijeenkomst over het project N207 Zuid 
op woensdagavond 23 september.  
Wij informeren u graag over de eerste 
versie van het Provinciaal Inpassingsplan 
N207 Zuid. Op deze eerste versie kunnen 
alleen overheden reageren. Op de 
volgende versie van het PIP kan iedereen 
reageren. Het PIP is de provinciale versie 
van een bestemmingsplan, waarin de 
N207 Zuid-maatregelen staan.

Informeren op veilige afstand
Om u op een veilige manier te informeren over 
het project N207 Zuid en het proces, organiseren 
wij een digitale informatiebijeenkomst.  
Via een link kunt u live meekijken naar de 
presentatie en vragen stellen via de chat. 

De link naar de bijeenkomst wordt op de 
webpagina van de N207 Zuid geplaatst.  
Via deze link kunt u direct meekijken met de 
digitale bijeenkomst. U hoeft zich voor deze 
bijeenkomst niet aan te melden.

www.zuid-holland.nl/N207Zuid

We hebben de bijeenkomsten in twee
blokken verdeeld:

Woensdag 23 september 2020
Blok 1: 19.00 uur tot 20.00 uur
Toelichting Bentwoudlaan, Verlengde
Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan
en ecologische verbindingszone

Blok 2: 20.00 uur tot 21.00 uur 
Toelichting maatregelen N209
Hazerswoude-Dorp

Lezing bij Vrouwen van Nu
De Vrouwen van Nu nodigen u uit voor een lezing op woensdag 
16 september 2020 in “De Tas” in Benthuizen

Louis van de Ven met als onderwerp: Hoe de vrouw de Middeleeu-
wen overleefde. Denk hierbij aan de vrouwengeneeskunde of juist
het ontbreken hiervan.

Ook nieuwsgierig geworden? Kom gezellig naar De Tas om het ver-
haal te horen. De lezing begint om 20.00 uur.

Introducees zijn weer van harte welkom tegen betaling van € 5,00.
Vanwege de corona-maatregelen, 
graag opgave per email naar: vrouwenvannu.benthuizen@gmail.com

Benthuizen... 
'Hoe het vroeger was'
Op Open Monumentendag kreeg elk huishouden in Benthuizen een envelop in de 
brievenbus met daarop beschreven dat zij het boek ‘Benthuizen. Hoe het vroeger 
was’ kunnen ophalen bij Plus Verheul.

Eigenaar Adriaan Verheul maak-
te dit zaterdag bekend op de bij-
eenkomst van de Historische 
kring in Benthuizen.  “Op 2 
september bestond ons bedrijf 
95 jaar en daarom willen wij 
dit boek als geschenk aan het 
dorp geven. Op een leuke ma-
nier willen wij de historie van 
Benthuizen in beeld brengen,” 
aldus Verheul.
Hij vertelde de aanwe-
zigen in dorpshuis De 
Tas hoe het boek, dank-
zij de medewerking van 
de Historische Kring tot 
stand gekomen was.  

Het boek staat vol met 
foto’s en wetenswaardig-
heden van het dorp Ben-
thuizen, maar er zijn ook 
plekjes waarop nog geen 
foto staat. Die plaatjes 
zijn vanaf deze week te 
verkrijgen in de super-
markt bij aankoop van 10 
euro aan boodschappen.
Adriaan Verheul reik-
te het eerste exemplaar 

van dit boek uit aan zijn voor-
gangers, zijn ouders, de heer en 
mevrouw Verheul. Een ander 
exemplaar was er voor Anneke 
Bregman die zorg droeg voor de 
teksten en een exemplaar voor 
Miel Bregman die namens de 
Historische kring zorgde voor 
de samenstelling van dit boek.
‘Benthuizen. Hoe het vroeger 
was’ is een uniek verzamel-, 

Adriaan Verheul reikt het eerste exemplaar uit aan zijn ouders.

kijk- en leesboek en geeft aan 
de hand van historische foto’s 
een mooi beeld van oud Bent-
huizen.
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Ingezonden brief

Waar moeten wij, 
de jongeren uit Benthuizen, 
gaan wonen?
Als twintigers gingen wij voorzichtig aan een eigen woning denken. 
We staan voor een groot gedeelte al op eigen benen en bij je ouders wo-
nen kan dan frustrerend zijn. En onze ouders zijn ons ook een keer zat... 
Maar een huis kopen lijkt voor ons starters op het moment onmogelijk. 
De prijzen rijzen de pan uit en dan zijn er nog andere gegadigden die 
bóven de vraagprijs bieden. Wij komen hier simpelweg niet tussen. De 
andere optie is huren. Maar al ben je sinds je 18e ingeschreven, je wacht 
al gauw 10 jaar tot je een woning toegewezen krijgt. 

Wij verheugden ons op de komst van Bentwijck in Bent-
huizen: op een leeg weiland worden ongeveer 200 nieuwe 
woningen gebouwd. Circa 150 koopwoningen, 54 sociale 
huurwoningen en een Brede School worden in ons dorp ge-
realiseerd. De nieuwe wijk wordt een wijk voor jong en oud 
met een gevarieerd woningaanbod, aldus de website. Na wat 
onderzoek blijkt echter dat de nieuwbouwwoningen mini-
maal €320.000 moeten gaan kosten. De jeugd valt dus weder-
om buiten de boot. 

Geld lijkt tegenwoordig meer prioriteit te hebben dan de 
wensen van de inwoners. De gemeente voelt zich niet geroe-
pen om iets voor ons jongeren te betekenen. Volgens de bur-
gemeester wordt er voor ons gekeken naar de achterblijflo-
caties van de bestaande scholen. Maar wij willen graag op 
onszelf wonen binnen 10 jaar en niet nog een sloop-, plan- 
en bouwfase van eventuele woningen moeten afwachten. 

Oplossingen van gemeente ontoereikend
De gemeente hoopt met Bentwijck op doorstroming vanuit 
het dorp. Dat wij de vrijkomende woningen in het bestaande 
dorp ook niet kunnen betalen, daar wordt niet bij stilgestaan. 
Deze woningen verkopen regelmatig voor zo’n €350.000. 
Voordat een starter deze woning gemoderniseerd heeft en 
naar zijn zin heeft gemaakt, ben je weer een paar duizend 
euro verder.

Daarnaast houdt de gemeente geen rekening met kopers van 
buiten de gemeente. Neem de huizen in het Bentwoudpark 
op het oude terrein van sportpark ‘Ons Erf’. Hier zijn veel 
mensen komen wonen van buiten het dorp. Deze mensen 
leven ook buiten het dorp. Zo gaan zij voor winkels, spor-
ten, scholen en hobby’s naar omliggende steden, want het 
is dichtbij. Terwijl wij Benthuizenaren, die hier zijn opge-
groeid, hier onze familie, vrienden, sport, kerk en hobby’s 
hebben, worden verplicht om buiten de gemeente Alphen te 
gaan wonen. Simpelweg omdat we de huizen in Benthuizen, 
of ergens anders in de gemeente, niet kunnen betalen.

Waarom worden er geen betaalbare starterswoningen ge-
bouwd in Bentwijck? De gemeente deelt de zorg over het te-
kort aan starterswoningen, maar onthoudt zich ervan een 
oplossing te bieden, terwijl de mogelijkheid er wél is: het 
nieuwbouwproject Bentwijck in Benthuizen. 
Beste gemeente, denk alsjeblieft niet alleen aan het geld, 
denk aan jullie inwoners. Bouw aan de toekomst voor de 
jeugd uit Alphen aan den Rijn, bouw starterswoningen in 
Bentwijck!

GETEKEND: 
Alisha, Amber, Anne-Marije, Arida, Brenda, Brett, Bryan, Cal-
vin, Carolien, Céline, Christy, Coen, Colinda, Daniël, Daph-
ne, Dennis, Diana, Elina, Evelien, Evelyne, Gaby, Guido, Han-
neke, Ingrid, Jaco, Jamie, Janna, Jelmer, Jordan, Lars, Leonie, 
Lisa, Lonneke, Luke, Maaike, Mariska, Marjan, Martijn, Mi-
chael, Nander, Nick, Nicole, Nino, René, René, René, Shawny, 
Sophie, Thea en Tigo.

KOPPELVISWEDSTRIJD 2020
Op 5 september j.l. is de jaarlijkse “Koppel viswedstrijd” in Benthuizen gehouden. 
Het was het eerste evenement van de Stichting Evenementen Commissie Benthui-
zen (ECB) sinds maart dit jaar.

Ondanks het feit dat de wed-
strijd pas 2 weken van te vo-
ren was aangekondigd, deden 
er 12 koppels mee. Geheel vol-
gens de nu geldende regels, wa-
ren er visvakken gemaakt voor 
de deelnemers op ruim 1,5 
meter van elkaar. Ieder koppel 
kreeg een visvak toegewezen. 
Het publiek kon van een gepas-
te afstand, achter afzetlinten, de 
wedstrijd volgen.

Sterke start
Exact om 11 uur gaf John Jes-
pers het startsein en werden 
de hengels uitgegooid. Al gauw 

werd de eerst vis binnen gehen-
geld door vader en zoon Syt-
se en Pieter en aan de jury ge-
toond. In totaal werden er door 
de verschillende deelnemers 15 
vissen gevangen. De vissen die 
gevangen waren, werden gelijk 
geteld en teruggezet in het wa-
ter. Dit om onnodig dierenleed  
te voorkomen. Het was een vro-
lijke drukte bij de witte ophaal-
brug bij De Dijk.

Om exact 13.00 uur is de wed-
strijd beëindigd en het aantal 
geregistreerde vissen geteld. Het 
viskoppel wat zich de winnaar 

van 2020 mag noemen, heeft 
4 vissen gevangen. Er waren 
meerdere koppels met 3 vissen, 
dus hierbij telde de tijd mee van 
de eerst gevangen vis.
De winnaars zijn 
1ste Bart en Bram
2de Sytse en Pieter
3de Jelmer en Jouke

De St. ECB bedankt alle enthou-
siaste vissers en hoopt jullie vol-
gend jaar weer bij de viswed-
strijd te zien.
De viswedstrijd is mogelijk ge-
maakt door verswinkel GJ van 
der Kooy en Plus Verheul.

Winnaars BTC clubkampioenschappen 
Enkel en Mix 2020
De kampioenen voor de Enkel/Mix bij Benthuizer Tennisclub zijn bekend. Deze zijn gehouden in de 
week van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 6 september. De zomerleden hebben meegedaan en 
samen met de leden zorgde dat voor veel wedstrijden, eerst in poules en daarna in een afvalschema.

De kampioenen van 2020 zijn geworden:
- Heren Enkel: Mike Goedraad
- Mix Dubbel: Lesley Goedraad en Mike Goedraad 
- Zomerleden Heren Dubbel: Arnout Jaarsma en Jurgen Jaarsma
We feliciteren de winnaars van harte met hun prijs van onze sponsor Sport2000 uit Zoetermeer.
We nodigen alle 50+ tennissers uit om deel te nemen aan de Van der Meer 50+ toernooi op vrijdag 
18 september of de volgende op vrijdag 21 oktober.
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VOORDEEL
GOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

 Campina Lang Lekker  
voordeelpak
Pak met 4 pakken van 1 liter 
Van /4.14 - /4.28
Voor 2.07 - 2.14

50%
KORTING

NU

 Hertog Jan 
 4 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
Van /21.56

4 PAKKEN

10 .99

8.99 
 2 STUKS

1.99 
PER SCHAAL NU 

 1+1
GRATIS 

Met 
GRATIS

Burendag 

mok!

Deze acties zijn geldig van woensdag 
16 t/m dinsdag 22 september 2020. 
Per combinatie kan de prijs 
verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 
50% korting op de totaalprijs. HOOGVLIET.COM

 Douwe Egberts aroma rood fi lter, 
bonen of pads 
 2 zakken of pakken van 500 gram 
of zakken met 54 pads
Van /9.38 - /11.84

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

 Eat Me avocado 
 Schaal met 4 stuks 
Van /2.99

MAXIMAAL 

24 PAKKEN 

PER KLANT


