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Maar er blijft altijd nog wat te wensen over....

Groenendijkers dik tevreden 
over hun leefomgeving!

Overhandigen met 1,5 meter ertussen blijkt een uitdaging. Links op de foto Denise van der Zon en Bas Vermond van het 
dorpsoverleg Groenendijk en rechts wethouder Gert Jan Schotanus.  

Stuur uw 
kopij 

uiterlijk 
zaterdag-
avond in 

naar
info@

groenehart-
koerier.nl

door Diana Baak

Het Dorpsoverleg Groenendijk 
heeft vorige week het enquê-
terapport met de mening en 
wensen van de inwoners van 
buurtschap Groenendijk over-
handigd aan wethouder Gert 
Jan Schotanus. Deze beloofde 
in gesprek te zullen gaan over 
de door de inwoners aange-
dragen verbeterpunten.  

GOEDE RESPONS
In mei van dit jaar heeft het 
Dorpsoverleg Groenendijk (Ha-
zerswoude-Rijndijk West) voor 
de eerste keer een enquête ge-
houden onder de ongeveer 280 
huishoudens van de buurtschap. 
53% van de huishoudens heeft 
de enquête online of op papier 
ingevuld. Dat is een prachtige 
opkomst, die ook meteen de be-
trokkenheid van de Groenendij-
kers bij hun leefomgeving aan-
geeft. Overigens gaf maar  16% 
aan een geboren en getogen 
Groenendijker te zijn. 
Een kwart van de nieuwkomers 
woont er al meer dan 20 jaar en 
een derde korter dan 5 jaar. Aan 
de inwoners zijn onder meer 
vragen gesteld over woning-
bouw, de verkeersveiligheid en 
geluidsoverlast aan de Rijndijk, 
duurzaamheidsmaatregelen en 
de activiteiten en voorzienin-
gen. 

WOONPLEZIER 
EN VEILIGHEID
Bijna unaniem geven de inwo-
ners aan tevreden te zijn over 
de leefomgeving in de Groenen-
dijk. Men woont er fijn en voelt 
zich veilig. Onveiligheid wordt 
wel aangegeven als het om de 
verkeerssituatie gaat. Driekwart 
van de ondervraagden vindt dat 
de verkeersveiligheid van de 
Rijndijk niet verbeterd is na de 
herinrichting. 
Men ziet nog altijd onveilige si-
tuaties en ervaart ook geluids-
overlast. “Wij hebben over dit 
onderwerp veel reacties ont-
vangen van inwoners en zullen 
de verkeersveiligheid hoog op 
onze agenda zetten in het over-
leg met de gemeente”, geeft be-
stuurslid Bas Vermond namens 
het dorpsoverleg aan. Het evalu-
eren van de aanpassingen is ook 

zeer nuttig voor de bewoners 
van de Rijndijk-Oost waar men 
komend jaar met herinrichting 
zal starten. 

VOORZIENINGEN
De inwoners geven te kennen 
een buurtsuper te missen. “De 
gemeente kan een deel tussen 
de Rijneke Boulevard en Nieuw 
Werklust eventueel een bestem-
ming voor winkels geven. Dat 
zullen wij bij de gemeente aan-
kaarten”, geeft Vermond aan. 
Over Pleyn’68 als dorpshuis is 
men tevreden. Het hoeft niet 
vaker open is de algemene visie. 

Het lokale informatieblad van 
het dorpsoverleg ‘Buurtpraet’ 
wordt eveneens hoog gewaar-
deerd door de inwoners. Van 
het Budgethotel wordt overlast 
ervaren. “Als dorpsoverleg be-
kijken we of hierover afspraken 
met de betrokken partijen ge-
maakt kunnen worden.” 

WONINGBOUW 
EN GEBOUWEN
De overgrote meerderheid van 
de Groenendijkers wil niet dat 
er na de bouwprojecten Nieuw 
Rijn en Nieuw Werklust nog 
meer nieuwe woningen bijko-

men. Na de geplande uitbrei-
ding net zo’n 100 huishoudens 
vindt men het wel genoeg. Men 
is wel gehecht aan het Scheep-
jeskerk-ensemble (kerk, pastorie 
en tuin). Bijna 80% vindt dat dit 
een maatschappelijke bestem-
ming moet houden. 

DUURZAAMHEID
De inwoners van Groenendijk 
dragen hun steentje bij aan ver-
duurzaming van hun woning 
door het installeren van ledlam-
pen (80%), woningisolatie en 
verwarming lager zetten (50%). 
Ruim een derde geeft aan zon-
nepanelen op het dak te hebben. 
Velen hebben plannen om nog 
meer duurzaamheidsmaatrege-
len te treffen. 
Gaat het om windenergie in de 
omgeving dan is men minder 
enthousiast. Bijna driekwart van 
de inwoners wil geen windmo-
lens langs de N11. Het dorps-
overleg steunt de inwoners op 
dit punt. 

SPEERPUNTEN
“Schotanus was onder de indruk 
van de opkomst voor de enquê-
te maar ook van de eenduidige 
uitslagen. Hij begreep het stand-
punt van de gemeenschap om 

Groenendijk zoveel mogelijk te 
laten  zoals het nu is”, vertelt 
voorzitter Jan Wesselingh. “Wij 
hebben als dorpsoverleg 5 the-
ma’s als speerpunt geselecteerd 
voor de komende periode waar-
over wij met inwoners en ge-
meente in gesprek zullen gaan. 
Deze thema’s zijn (1) verkeers-
veiligheid op de Rijndijk, (2) ge-
luidsoverlast motoren en auto’s, 
(3) geen nieuwe bouwlocaties 
in Groenendijk, (4) geen wind-
molens langs de N11 en (5) be-
houd van het Scheepjeskerk-en-

semble. Daarnaast willen we er 
als dorpsoverleg voor zorgen dat   
alle inwoners bekend zijn met 
de locaties van de buurt AED’s 
zijn. Maar ook essentieel is dat 
voldoende mensen zijn opgeleid 
voor het gebruik van een AED 
en zodanig oproepbaar zijn dat 
er een 24x7 dekking is.”

INFORMATIE
Het rapport is terug te vinden op 
de website van het dorpsoverleg 
www.dorpsoverleggroenendijk.
nl. Heeft u vragen, neem dan 
gerust contact op met een van 
de bestuursleden van het Dorps-
overleg Groenendijk via info@
dorpsoverleggroenendijk.nl.  
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Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Film ‘Gifted’ in 
Ontmoetingskerk
Op donderdag 1 oktober om 20.00 uur wordt de film ‘Gifted’ 
vertoond in de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 15 in Kou-
dekerk. Toegang is € 5,00 en vooraf aanmelden is verplicht in 
verband met de geldende beperkingen. 

De film ‘Gifted’ vertelt het verhaal over de alleenstaande Frank Adler, 
die met zijn vrolijke, hoogbegaafde nichtje Mary woont. Mary’s moeder 
Diane was een hoogbegaafde wiskundige die zelfmoord pleegde toen 
Mary een half jaar oud was.

Sindsdien zorgt Frank voor Mary.  Buurvrouw Roberta, Mary’s beste 
vriendin, helpt hen de dagelijkse sleur te doorbreken. Aan dit gelukkige 
bestaan dreigt een einde te komen als Franks moeder Evelyn de bijzon-
dere gaven van haar kleinkind opmerkt en haar naar een school voor 
hoogbegaafde kinderen wil sturen. 

Omdat Frank bang is dat Mary hierdoor van haar gelukkige kinderjaren 
beroofd zal worden, barst er een gespannen strijd los over de vraag wie 
het voogdijschap moet krijgen.

Aanmelden bij Agaath Koers, tel. 0612317899 of via agaath.koers@
pknkoudekerk.nl

Onlinekoor werkt aan een uniek project

Samen zingen kan nu 
niet, maar toch ….
De maatregelen rondom het coronavirus maakt dat het samen zingen, zoals in 
kerken en koren, nog heel wat haken en ogen heeft. Er zijn koren die voorzich-
tig oefenen op 1,5 meter afstand, maar het blijft lastig.

 “Maar dat betekent toch niet dat we moeten 
stoppen met zingen?” zegt dirigent Peter Bur-
ger. “Veel mensen willen graag blijven zingen, 
maar hoe doe je dat in deze tijd en hoe zorg je 
dat je samen naar een doel toewerkt? Wij wil-
len met elkaar een gloednieuw oratorium thuis 
instuderen. Zo zijn wij samen klaar om het ora-
torium in première te laten gaan zodra het vei-
lig is.”
Peter Burger uit Waddinxveen is dirigent van 
verschillende koren, o.a. van het regiokoor 
Adoramus. Een man die altijd enthousiast voor 
muziek blijft. Hij heeft daar veel ervaring in 
opgedaan in het voorjaar toen hij met zijn vijf 
eigen koren alternatieven moest zoeken om te 
repeteren. Unaniem waren de koorleden erg 
enthousiast over zijn manier van repeteren! Sa-
men met een aantal bekende mensen heeft hij 
nu een plan voor een onlinekoor opgezet. Met 
dat onlinekoor wil hij een gloednieuw orato-
rium over Noach gaan instuderen. Vanaf begin 
oktober starten de repetities. Wekelijks krijg 
(en kijk) je als zanger dan via YouTube een in-
teractieve online repetitie om te studeren. Ook 
ontvang je, naast de interactieve online repe-
tities, audio oefenmateriaal. “We gaan dit sa-
men doen” zegt Burger. “En kan je eens een 
live repetitie niet meemaken, geen probleem. 
Je krijgt een link met wachtwoord naar de op-
name.”

Jan Kooyman (eindredacteur van div. lande-
lijke tv-programma’s) heeft het script samen-
gesteld. Het oratorium vertelt het verhaal van 
de bekende Bijbelse figuur Noach die de op-
dracht kreeg om een ark te bouwen omdat er 
een zondvloed zou komen. Samen met zijn ge-
zin en alle dieren verblijft Noach 375 dagen in 
de ark. Het oratorium wordt een verhaal over 
gehoorzaamheid, geduld, isolement en hoop. 
“Thema’s die juist in deze tijd heel erg actueel 
zijn” legt Burger uit. Hij vertelt dat hij enorm 
trots is dat dit oratorium speciaal geschreven is 
voor deze gelegenheid. Niemand minder dan 
tekstschrijver Margreeth Ras-van Slooten en 
componist André van Vliet schrijven en com-
poneren de muziek. 
Achter zijn piano speelt Peter Burger een stuk-
je van de muziek voor. Delen als ‘aarde en zee’, 
‘verdriet en verbond’, ‘twee aan twee’, allemaal 
met hun eigen aansprekende muziek.
“ We zijn al met een klein groepje aan het oefe-
nen” vertelt hij. “En de zangers zijn razend en-
thousiast. De bedoeling is om samen te werken 
aan een gloednieuw oratorium en te oefenen 
via interactieve repetities. Voor belangstellen-
den is alle informatie is te vinden op de website 
www.onlinekoor.nl 
“Op deze wijze proberen we ook weer een 
beetje plezier bij de mensen te brengen en sa-
men te werken aan een geweldige première.” 
De huidige restricties rondom Covid-19 ma-
ken dat gezamenlijk zingen (nog) heel wat ha-
ken en ogen heeft. Jij ook? En hoe leuk en bij-
zonder is het dan om samen, met elkaar een 
gloednieuw oratorium thuis in te studeren? En 
mocht het sein veilig veel langer gaan duren 
dan verwacht dan bedenken we samen vast een 
andere oplossing voor de première. Maar we 
gaan echt voor een grande live première! 
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We gaan weer koersballen!
door Bas van Vliet

Eindelijk is het zover. We gaan weer koersballen! Na een gezellige ledenbijeen-
komst met een lekker bakje koffie van Rieneke, werden alle mogelijke veiligheids-
instellingen besproken, waarbij afstand en hygiëne voorop stonden.

Enkele leden wilden het eerst 
even afkijken, maar de meeste 
konden zich vinden in de door 
Rieneke en Piet Pos opgestelde 
regels.
Wat zal het weer heerlijk en fijn 
zijn om met elkaar weer gezel-
lig te koersballen. Zeker voor 
onze zo kwetsbare groep, die 
zich zo lang geïsoleerd voelde.

Bijzonder stel
Henk Bakker, die met 93 jaar 
ons oudste lid is en sinds de 
oprichting in 2003 steeds ac-
tief was, kon er nu om gezond-
heidsredenen niet bij zijn. Hij 
gaf helaas ook te kennen dat hij 
het niet meer aandurft om te 
gaan koersballen. Wel beloof-
de hij om zo nu en dan koffie 
te komen drinken, want dat wil 
hij echt niet missen. Wij wil-
len hem ook niet missen, want 
Henk is met zijn grappen en 
grollen een gezellige man.

Verdiend bloemetje
Namens alle leden brachten wij 
hem een prachtig boeket bloe-
men, dat hij samen met zijn 
vrouw Annie met een dank-

bare lach aannam. We wensen 
Henk en Annie, die al 68 jaar 
getrouwd zijn, nog vele geluk-
kige en gezonde jaren.

En… alle leden weer ge-
zellige koersbalmiddagen 
in de Bron in Benthuizen.

Kantoor Zaal neemt afscheid van Wil 
Toor en Ed Plaisier met Rondje van Zaal
Zaterdag 5 september werden op een drukbezochte receptie 2 pensionarissen van 
Administratiekantoor Zaal uit Benthuizen in het zonnetje gezet. 

Voor veel Boskopers en Hazers-
woudenaren betreft het beken-
de gezichten aangezien beide 
werkzaam waren bij Adminis-
tratiekantoor HTV wat in 2011 
is samengegaan met Kantoor 
Zaal. Boskoper 

Langdurige dienstverbanden
Wil Toor is sinds 1 maart 2020 
met pensioen na bijna 50 jaar 
in het vak te hebben gewerkt 
en Hazerswoudenaar Ed Plaisier 
is sinds 1 juli 2020 met pensi-
oen na een dienstverband van 
47 jaar. Ondanks de verhuizing 
naar Benthuizen werd door de 
heren nog veelvuldig een rond-
je langs de klanten gemaakt. De 
laatste maanden hebben zij de 
tijd genomen om hun opvol-
gers te introduceren bij de klan-
ten en zo de continuïteit van de 
vaak langdurige samenwerking 
te continueren. 

Gezellige tocht
Om de heren in het zonnetje te 
zetten is zaterdag het Rondje van 
Zaal georganiseerd, een fiets en 
wandeltocht voor klanten, fa-
milie en collega’s met aanslui-
tend een receptie. Veel klanten 
kennen de heren al jarenlang en 
maakten graag van de gelegen-
heid gebruik om Ed en Wil ge-
dag te zeggen en deel te nemen 
aan een activiteit. 

Passend kado!
De heren kregen van directeur 
Fred Overdevest voorafgaand 
een wieler-en hardloopshirt 
overhandigd met sponsorop-
druk van Kantoor Zaal en de 
klanten kregen een tas overhan-
digd met bidon, kompas en pon-
cho. Met ruim 100 deelnemers 
was de opkomst prima en voor 
zowel Wil en Ed als de klanten 
was het een zeer geslaagde dag. De sportieve pensionado's

Excursie 
in natuur-
gebied 
De Wilck
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. orga-
niseert een excursie voor iedereen die geïnteresseerd 
is op zondag  4 oktober in het mooie unieke Natura 
2000 natuurgebied: De Wilck

Tijdens deze jaarlijks terugkerende excursie komen we steeds weer 
voor verrassingen te staan. Onze gids verteld onderweg over de ge-
schiedenis van het gebied terwijl er o.a. ganzen, torenvalken, ver-
schillende weidevogels en hazen te zien zijn. Neem een verrekijker 
mee als je die hebt voor het observeren van de vogels in de weilan-
den. Op zondagochtend is het heerlijk rustig en kan je volop genie-
ten van al het moois dat De Wilck te bieden heeft.

We verzamelen om 9.00 aan het begin van de Vier Heemskinde-
renweg (bij de molen de Rode Wip aan de Gemeneweg (N209)) en 
vandaar gaan we richting De Wilck waar we de auto's en fietsen 
parkeren en lopend verder gaan. De excursie duurt ongeveer tot 12 
uur. Kom gerust eens (gratis) kennis maken met dit gebied en met 
onze vogelwerkgroep. 

Je hoeft je niet van te voren op te geven.
Voor meer informatie kijk op www.vogelsrijnwoude.nl of mail 
naar pr@vogelsrijnwoude.nl .
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60 plussers worden sterker 
en verhogen hun weerstand 
bij ZilverFitness
Boskoop - Je hebt vast weleens gehoord van bootcamps 
of CrossFit. Bij deze sporten denk je misschien aan twin-
tigers die meteen na hun werk of studie in de sport-
school staan om hun spieren en souplesse te trainen. 

Maar er is meer! In Boskoop 
opent op vrijdag 16 oktober de 
veertiende locatie van ZilverFit-
ness: een sportschool speciaal 
voor zestigplussers. Er zijn spe-
ciale vakken om 1,5 meter af-
stand te houden en alles wordt 
na de les netjes schoongemaakt. 
De lessen vinden plaats in de 
sportschool van CrossFit Wood-
line aan de sportlaan 1 te Bos-
koop. Bij de Karwei afslaan, 
voorbij het benzinestation in het 
gebouw van de tennishal. Ove-
rigens is het al sinds anderhalf 
jaar mogelijk om bij ZilverFit-
ness in Alphen te trainen.

Spiermassa neemt af
Ben-Anne (53) van ZilverFitness 
vertelt: “Na je dertigste neemt 
de botdichtheid af en worden je 
spieren langzaamaan wat dun-

ner. Elk jaar lever je een klein 
beetje spiermassa in. Naarmate 
je ouder wordt gaat dat sneller 
en op 70-jarige leeftijd is dat ge-
middeld 3 procent per jaar. Tien 
jaar achter elkaar zo’n afname 
betekent dat je ongeveer 25 pro-
cent van je totale spiermassa 
kwijtraakt. Logisch dat sommi-
ge zaken dan moeilijker gaan.” 
Om juist die spiermassa te be-
houden, startte Ben-Anne sa-
men met zijn compagnon Mal-
colm ZilverFitness. 

Corona; beweging is het ant-
woord!
Je kunt er helaas bijna niet om-
heen; corona. Volgens neuro-
wetenschapper Erik Scherder is 
beweging en krachttraining hét 
antwoord op corona, omdat dit 
je afweersysteem op peil houdt, 

je lijf in conditie houdt en het 
risico op dementie verkleint. 
Ook de Gezondheidsraad advi-
seert om minimaal tweemaal 
per week bot- en spierverster-
kende oefeningen te doen, naast 
150 minuten per week bewe-
gen.

Trainen in kleine groepen
Begin je liever niet in je eentje 
aan een nieuwe sport? Dat hoeft 
niet, want je traint hier in klei-
ne groepen van ongeveer acht 
tot tien personen. Altijd onder 
leiding van een gediplomeerde 
vaste coach gedurende het ge-
hele lesuur. Ben-Anne: “Het is 
daarbij de bedoeling dat de oe-
feningen zwaar genoeg zijn en 
dat je je spieren gaat voelen. Dat 
is nodig om sterker te worden. 
De grootste uitdaging zit in de 
houdingsspieren. Dit zijn de niet 
zichtbare, diepgelegen spieren 
rondom het bekken en tegen 
de ruggengraat aan. Zij zorgen 
voor een stabiele romp. Deze 
spieren train je niet door een 

wandeling, maar juist met losse 
gewichten en het hele lichaam.”

In jouw tempo
We zeiden het al: ZilverFit-
ness volg je in kleine groepen 
op je eigen niveau. In Boskoop 
voorlopig op maandag en vrij-
dag van 11.00 – 12.00 uur. Hoe 
meer deelnemers aansluiten bij 
ZilverFitness, hoe groter het 

lesaanbod wordt. De leeftijden 
van andere deelnemers liggen 
meestal tussen de 55 en 75 jaar. 
Wil jij hier graag bij aansluiten 
of ken je iemand die maar al te 
graag eens ZilverFitness pro-
beert? Neem contact op met 
Ben-Anne op 030-752 35 48 of 
kijk op www.zilverfitness.nl. 
Adres: Sportlaan 1, 
2771 RW Boskoop.

Margreeth; "Complimenten voor alles!! De manier waarop alles gaat, de lessen die we krijgen, de sfeer in de groep. En de manier 
waarop coach Danny ons begeleidt."  

Jenny; ‘Door de goede begeleiding, grote variatie in oefeningen en de uitdaging met me-
zelf merkte ik binnen een aantal maanden al resultaat. Meer kracht en soepelheid bij-
voorbeeld. Een echte aanrader!’

Aat; ‘Door de trainingen ben ik sterker en fitter geworden en heb ik geen last meer van 
mijn onderrug!’

Doe mee en kom ook bui-
tenspelen op de Kruiskade!
De jeugdcommissie van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. organi-
seert op zondag 4 oktober een leuk buitenactiviteit voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

We gaan op de Kruiskade op zoek naar materialen als takken, eikeltjes, stammetjes, bladeren, mos enz 
en gaan daarmee een bosgeest (pop) in elkaar knutselen. Wij noemen het een bosgeest maar het is een 
pop gemaakt van natuurlijke materialen. We laten deze bosgeest achter op de Kruiskade en maken zo 
een mooie schuilplaats voor de insecten en andere kriebelbeestjes voor de komende winter. Dit is fijn 
voor de vogels want die leven van deze insecten. Samen met je ouders of grootouders kan je dan in de 
wintermaanden af een toe eens komen kijken wat er over is gebleven van deze zelf gemaakte bosgeest.

Het is aan te bevelen om de kinderen oude kleren en laarzen aan te trekken zodat ze zich buiten lek-
ker uit kunnen leven.

We starten om 14.00 uur en de activiteit duurt tot ca. 15.30. We verzamelen bij de picknicktafels nabij 
Spookverlaat nr. 6. In verband met de 1.5 meter maatregel vragen wij om met niet meer dan 1 ouder 
of grootouder mee te komen met de kinderen. 

Bij slecht weer kan deze activiteit helaas niet doorgaan. De kinderen moeten zich 
van te voren opgegeven via het e-mailadres: jeugdcommissie@vogelsrijnwoude.nl 
Er kunnen maximaal 16 kinderen mee doen dus schrijf je snel in!
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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 27 september   09.30 uur Ds E. van der 

Ham, Zoetermeer; 18.00 uur Ds G.H. Vlijm, Nieuwer 
ter Aa  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 27 september 10.00 uur Ds N. de Lange 

en dhr. J. Roest, Zoetermeer. Voor info zie https://
www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag  27 september  09.30  uur Leesdienst,   19.30 
uur Ds M.H. Schot Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 27 september  09.30 uur Eucharistie-

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

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 27 september 09.30 uur Ds Pieter 

Masmeijer, Zegveld De dienst is online te volgen 
via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 27 september 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen, 18.30 uur Ds J.T. de kOning, Alphen a/d 
Rijn. 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 27 september om 
10.00 uur wordt de dienst in de 
Ontmoetingskerk geleid door 
dominee Willem  Biesheuvel. 
Om de dienst bij te wonen 
dient u zich vooraf aan te mel-
den via scriba@pknkoudekerk.
nl. De dienst wordt ook uitge-
zonden via www.kerkdienstge-
mist.nl. 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. Op woensdag 
23 september is pastor Laurien 
Hoogerwerf in de Brugkerk en 
op 30 september is dominee 
Willem Biesheuvel in de Ont-
moetingskerk.
 

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 

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 
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 27 SEPTEMBER

Vanaf het begin van de coro-
natijd hebben we de Bernar-
duskerk op zondag openge-
steld voor het aansteken van 
een kaarsje en een stil gebed. 
Nu zijn er gelukkig weer vierin-
gen, maar we willen graag op 
de zondagen dat er geen vie-
ringen zijn ook iets meer gaan 
doen. De kerk is open vanaf 
11.00 uur en Nico Wesselingh 
speelt orgel. Om 11.30 uur vol-
gen, na een kort welkom, een 
gebed, een gedicht of een le-
zing en afsluitend nog wat or-
gelspel. Dit duurt ongeveer een 
kwartier en draai je stoel daar-
na eens naar elkaar toe en pro-
beer, op gepaste afstand, een 
praatje te maken met iemand 
die in de buurt zit. Een kleine 
start van een andere manier 
van samenkomen.

VERTONING FILM ‘GIFTED’ 
Op donderdag 1 oktober om 
20.00 uur wordt de film ‘Gif-
ted’ vertoond in de Ontmoe-
tingskerk aan de Dorpsstraat 
15. Toegang is € 5,00 en voor-
af aanmelden is verplicht in 
verband met de geldende be-
perkingen. De film ‘Gifted’ ver-

telt het verhaal over de al-
leenstaande Frank Adler, die 
met zijn vrolijke, hoogbegaaf-
de nichtje Mary woont. Mary’s 
moeder Diane was een hoog-
begaafde wis-kundige die zelf-
moord pleegde toen Mary een 
half jaar oud was. Sindsdien 
zorgt Frank voor Mary. Buur-
vrouw Roberta, Mary’s beste 
vriendin, helpt hen de dage-
lijkse sleur te doorbreken. Aan 
dit geluk¬kige bestaan dreigt 
een einde te komen als Franks 
moeder Evelyn de bijzondere 
gaven van haar kleinkind op-
merkt en haar naar een school 
voor hoogbegaafde kinde-
ren wil stu¬ren. Omdat Frank 
bang is dat Mary hierdoor van 
haar gelukkige kinder¬jaren 
beroofd zal worden, barst er 
een gespannen strijd los over 
de vraag wie het voogdijschap 
moet krijgen.
Aanmelden bij Agaath Koers, 
tel. 0612317899 of via agaath.
koers@pknkoudekerk.nl

STARTZONDAG 4 OKTOBER 
Op zondag 4 oktober houden 
we in onze parochie de Start-
zondag van het werkjaar 2020-
2021. Die ochtend is er om 
10.00 uur (dus niet om 11.00 
uur) een viering in de Bernar-
duskerk. Zoals dat vanaf be-
gin juli gebruikelijk is, moet u 
zich bij het secretariaat tevo-
ren opgeven, wanneer u naar 
de viering komt. Het thema 
van deze viering is: ‘Gaan waar 
geen wegen gaan’. Zo luidt ook 
het jaarthema van dit nieuwe 
werkjaar. De aandachtige paro-
chianen weten dan dat dit the-
ma hetzelfde is als het jaarthe-
ma van 2019-2020. Maar er is 
na de Startzondag van vorig 
jaar nogal wat gebeurd. ‘Gaan 
waar geen wegen gaan’ geldt 
zeer zeker voor de tijd, waar-
in we nu leven. Alles lijkt wel 
anders geworden te zijn door 
de dreiging van het coronavi-
rus. Met recht kunnen we het 
nieuwe werkjaar van onze pa-
rochie openen met het motto: 
‘Gaan waar geen wegen gaan’. 
We hopen met elkaar op een 
goede start met de viering van 
Startzondag. 

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 bankrekening NL-
73RABO0325 9081 68 t.n.v. Pa-
rochie Heilige Thomas. Harte-
lijk dank voor alle goede gaven 
die reeds zijn binnengekomen.

“ verhoogt omscholing mijn kansen ? ”
Informatiebijeenkomst;  ‘verhoogt omscholing mijn kansen op 
de arbeidsmarkt?’
Jazeker! Daarom gaat donderdagochtend 24 september Mina De-
wkalie, omscholing specialist van het UWV, je daarover van alles 
vertellen. Actuele kennis vergaren over een (nieuw) beroep is een 
uitdaging. Ook het verder ontwikkelen van je talenten is zo’n punt. 
Je hebt misschien geen geschikt diploma, maar wel kennis en er-
varing. Wat is kansrijk en waar kun je terecht? Met andere woor-
den: hoe pak je omscholen aan? Uiteraard organiseren we deze in-
formatiebijeenkomst ‘corona-proof’ en is het van 10.00 tot 12.00 
uur in De Oude Wereld (Kerk en Zanen, Alphen aan den Rijn). De 
kosten zijn € 12,50 als je lid bent van WerkVinden of € 15,- als je 
geen lid bent. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en Vol = Vol. Voor 
meer informatie en inschrijving, zie onze website. www.werkvin-
denalphen.nl

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden - Alphen is een neutrale, onafhankelijke vrij-
willigersorganisatie die werkzoekenden in de regio belangeloos 
helpt bij het vinden van werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. 
uit: lezingen, workshops, informa-
tie-bijeenkomsten, netwerken/wan-
delen en individuele begeleiding. In 
verband met de Corona-situatie heb-
ben we onze dienstverlening ook om-
gebouwd naar online-dienstverlening 
en zijn onze bijeenkomsten corona-
proof. Voor meer informatie over ons 
volledig programma, zie onze website 
www.werkvindenalphen.nl.
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www.bakkerammerlaan.nl

Volkorenbrood  in                                                            
diverse variaties

Appeltaartje

Amandel                          
speculaas   200 gram 

De aanbiedingen gelden van 24 t/m 30 september

                                                            

5,-
                                                            

2,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

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

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:

Grillham
Kipfilet
Rosbief

4.49
Uit eigen keuken:

Nasi 
met saté

5.98
Weekendtip!

Biefstuk
breed
sleetje
100 gram

1.99

Vlugklaarpakket:

4 Zigeuner
gehaktschnitzels

4 Krokante 
burgers

7.98
Weektopper:

Half om 
half gehakt

1 kilo

6.98
Altijd lekker:

Kip
schnitzels 

4 stuks

5.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

21 t/m 26 september 

Als je weet wat je verbruikt, weet je ook wat je kunt besparen 

Word Energiecoach bij SBHw!
Lagere woonlasten, wie wil dat nu niet? Eén manier om je woonlasten te verlagen 
is door te besparen op je energierekening. Met een aantal simpele maatregelen 
kom je vaak al een heel eind. Wil je weten hoe je dit als huurder succesvol aan-
pakt én deel je graag je kennis met medehuurders?

Word dan Energiecoach bij Stichting  
Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) 

Je volgt de gratis cursus Energiecoach en leert meer over energie besparen in 
huis. Alle adviezen kun je zelf toepassen. Daarnaast help je huurders van Habeko 
wonen meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Dit doe je op verzoek van 
de bewoners zelf. Als onafhankelijke Energiecoach help je bewoners op weg naar 
lagere energielasten en draag je bij aan een beter milieu.

“Ik maak bewoners bewust van hun energieverbruik en geef vooral  
praktische tips. Als je weet wat je verbruikt, weet je ook wat je kunt 
besparen. De bewoners beslissen zelf wat ze met mijn tips doen.”  
SBHw-Energiecoach Ton van der Haven

Interesse? Meld je dan aan bij SBHw. Een specifieke vooropleiding of kennis van 
energie besparen zijn niet vereist. Wel verwachten we dat je communicatief bent 
en graag je kennis deelt met anderen. Kijk voor meer informatie op www.sbhw.nl 
of mail naar keeskok@casema.nl.

Vredesweek 
bij kerken aan de Rijn
De kerken van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 
organiseren elk jaar tijdens de Vredesweek een oecumenische vie-
ring. Door het coronavirus kon deze viering niet op de traditionele 
manier plaatsvinden. Maar er was een mooi alternatief.  

Om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen tijdens deze altijd druk 
bezochte dienst ging ds. Willem Biesheuvel dit jaar voor in de Bernarduskerk en 
pastor Lâm Nguyen in de Ontmoetingskerk. Meezingen in de kerk zelf mag helaas 
nog steeds niet. 

Na afloop van de kerkdienst kon dankzij het prachtige nazomerweer worden ge-
zongen op het plein bij de Ontmoetingskerk en op het voormalige kerkhof bij de 
Bernarduskerk. 
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Opvallend
Sinds ik het boek van de domineeszoon Rutger (De meeste mensen 
deugen) gelezen heb, ben ik steeds geneigd - zij het met de nodige 
scepsis, dat wel - te kijken of hij wel gelijk heeft. Het is nogal een 
bewering. Ik was in Zeeland en zag hoe de grijze golf uit België, 
Duitsland én Nederland massaal met een zee van bolides en uiter-
aard de    onafscheidelijke campers de Brouwersdam veroverden. 
De auto’s stonden schouder aan schouder op de dam, maar de 
cam- pers hadden allemaal hun eigen territorium: de ruimte tus-
sen de mini-woninkjes was voldoende voor een risicovrij tafelt-
je-met-twee-stoeltjes. Heerlijk zo’n daagje uit-zitten en van de zon 
genieten! Ook op het strand - die Zeeuwse costa’s liegen er niet om 
- vormden de cirkels met een diameter van ruim drie meter het 
gewenste patroon. Had die Bregman toch gelijk.
Met de nodige zorg had ik voor mij en mijn partner een sobere 
doch voedzame maaltijd bereid, maar helaas... een essentieel on-
derdeel ontbrak. Toch gauw nog even naar de lokale super. Onge-
lukkigerwijs moest dat juist plaatsvinden op een tijdstip dat de   
toerist inslaat voor het barbecue-feest: vlees, sauzen en drank. 
Ogenblikkelijk zag ik dat de toerist een metamorfose had on-
dergaan. Het gezellige guten morgen en het aimabele bonjour 
was verstomd en had plaatsgemaakt voor een agressief en on-
heilspellend zwijgen. De alom met mondkapjes gewapende super-
bestormers slingerden als gedrogeerde botsautootjesbestuurders 
door de gangen van het consumptieparadijs en het respect voor 
de van bovenaf gestelde regels was ver te zoeken. Ongelooflijk, 
wat een hufterig gedoe. Ik dacht aan Bregman, opgegroeid in Re-
nesse... hij had toch beter moeten weten.
De dag erna moest ik - ik miste een essentieel strandattribuut - Re-
nesse bezoeken; dat was gemodelleerd tot een mini-Kalverstraat: 
massaal dicht op elkaar sjokkende mensen niet zelden vergezeld 
van een amechtig hijgend hondje. De anderhalve meter was slechts 
geldig voor malloten. Ik keek mijn ogen uit.
Door dat intensieve ‘uit-kijken’ zag ik ook dat de tatoeage-hysterie 
onweerstaanbaar oprukt. En dat niet alleen, het is tevens evident 
dat de lichaamspointilisten steeds meer ruimte ter beschikking 
wordt gesteld: nog nooit zoveel voluptueuze armen en benen ge-
zien als in de Indian Summer in Renesse.
Toch maar eens bijkomen. ’s Avonds naar National Geografic 
gezapt en ontspannen naar een programma gekeken dat me in-
formeerde over de overlevingsstrategieën van wilde honden op de 
Keniaanse vlaktes. Die honden bleven in mijn hoofd hangen; wat 
een taaie survivors!
De volgende dag dan maar niet naar drukke stranden en met slen-
terende oudjes overspoelde stadjes... nee, gewoon van de natuur 
genieten. Die honden zaten nog steeds in mijn hoofd, logisch. 
Waar ik ook kwam, welke natuurgebieden ik ook frequenteerde... 
overal die bejaarde fietsers met een gigantische helm op het hoofd 
en achter de fiets een overdekt karretje met een hond die te lui is 
om te lopen. Nee, ik heb niks tegen ouderen die na het hoogseizo-
en onze kusten onveilig maken. De zich in een rol-karretje voort-
bewegende hondjes, oké; die al duidelijk zichtbaar lubberende tat-
too’s, moet kunnen; het zich alles durven te permitteren met dat 
mondkapjes-panacee, eens in het jaar moet het dan maar.
Alles tegelijk is echter iets teveel voor een toch al geteisterde 
Zuid-Hollander. Er is nog veel werk voor Rutte & De Jonge.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Praktijk v. Oefentherapie Men-

sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Madelon van Mourik, Lindehof 27, 
Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, www.
fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 24.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Jan-Maarten van Tol
Mijn naam is Jan-Maarten van Tol en ik ben 51 
jaar geleden geboren in het gezellige Langeraar. 
Mijn ouders hadden hier een eigen bedrijf en 
samen met mijn 3 zussen zijn wij er liefdevol 
opgegroeid. Ik heb er een hele leuke jeugd 
gehad en na een korte tussenstop in Korteraar 
ben ik in 1994 naar Alphen a/d Rijn verhuisd. 
Op 8 februari 1998 leerde ik mijn vrouw Heidi 
Kuiper via een Blinddate kennen. Na 9 maanden 
klikte het nog steeds heel goed en is Heidi bij 
mij ingetrokken. Hier zijn ook onze 2 jongens 
geboren, Jarno (17) en Giel (13). Op zoek naar 
een nieuwe woning werd in 2009 weer de 
keuze voor een dorp gemaakt. In september van 
dat jaar zijn wij in Koudekerk a/d Rijn komen 
wonen, in de Burgemeester Verheullaan vlakbij 
de winkels.  Via onze familie en vrienden leerden ik al snel veel mensen kennen. Waaronder mijn vriend 
Bart Reyneveld, waarvan ik dit estafettestokje heb gekregen. Mijn hobby’s zijn skiën en tennissen. 
In mijn tijd in Langeraar ben ik bij Tennis Club Langeraar, zowel bij de jeugd als bij de senioren, actief 
geweest als vrijwilliger. Nu ben alweer 10 jaar lid bij tennisvereniging Artesia en ben ik ook hier weer 
actief als vrijwilliger. Sinds 4 jaar organiseer ik met veel plezier, samen met nog 3 enthousiaste leden, 
de Clubkampioenschappen. Voor mijn werk ben de laatste 10 jaar actief in de zonweringbranche. 
In het voorjaar van dit jaar heb ik de stap gezet om in deze mooie branche verder te gaan als zelfstandig 
ondernemer. Per 1 juni ben ik gestart met mijn bedrijf genaamd Factor50 Zonwering & Montage. 
Ik verkoop en monteer buitenzonwering en rolluiken voor zowel particulieren als voor bedrijven. Met de 
hete dagen van de afgelopen tijd heb ik bij veel mensen het hoofd en huis koel kunnen krijgen en weten 
te houden. Het estafettestokje draag ik graag over aan een zeer enthousiaste zelfstandig ondernemer 
die vooral bekend is van zijn vrijwilligerswerk bij de verschillende verenigingen in Koudekerk a/d Rijn: 
Edwin Plasmeijer.

Wie helpt er mee aan 
een schoner Koudekerk?
Zaterdag 19 september jl. was weer de World Cleanup Day Nederland!  Ook in Kou-
dekerk waren een aantal mensen actief met het opruimen van zwerfvuil. 

Vijf inwoners uit Koudekerk wa-
ren hiermee ’n paar uurtjes ac-
tief, t.w.: Hanneke Ackermann, 
Gert Jan Kloos, Marc de Loyer, 
Mathilde de Bonte-Klaassen en 
Erica Laros. 

De opbrengst van twee uurtjes 
met z’n vijven zwerfafval rapen 
was maar liefst vijf volle vuil-
niszakken, bomvol met zwerf-
afval!  Helaas, maar het is de 
werkelijkheid. Wat werd er zo 
al aangetroffen? Wel, dat waren 
erg veel flessen, blikjes en plas-
tic zakjes van chips en snoep. 

Ook meehelpen!!
Deze editie van World Cleanup 
Day Nederland vond plaats af-
gelopen zaterdag 19 septem-
ber. Echter, het zou mooi zijn 
om dit meerdere keren even te 
organiseren, toch?  Doe jij ook 
mee? Bekijk welke opruimac-
ties er in jouw buurt al zijn op-
gezet of zet zelf een opruimac-
tie op de kaart. In Koudekerk is 
Hanneke Ackermann een van de  
aanspreekpersonen. Help jij ons 
mee Koudekerk en daarmee de 
wereld schoner te maken?    Kijk 
dan op https://www.world-
cleanupday.nl/cleanup-acties/ 

Valse start 
landelijke 
teams Avanti
Zaterdag 19 september zijn de landelijke teams het sei-
zoen begonnen met uitwedstrijden. De vorm was bij 
de Avanti teams nog ver te zoeken gezien de 3 neder-
lagen.

DAMES 1 ging in de 1e divisie bij De Toekomst in Lochem met 6-4 
onderuit. Nena Zantman kwam tot 3 overwinningen. Christel Pe-
tiet voegde daar een punt aan toe. Sharon van Zelderen kwam he-
laas niet tot scoren. Een matige start voor de dames die de potentie 
hebben om dit seizoen mee te spelen om het kampioenschap. Bin-
nen de gelederen van Avanti is men ervan overtuigd dat de dames 
dit seizoen mooie dingen gaan laten zien.

HEREN 1 kwam in de 1e divisie bij hetzelfde De Toekomst niet ver-
der dan een zware 9-1 nederlaag. Albert van Beek was de enige die 
tot scoren kwam. Olaf Stolwijk en Ronald Vijverberg moesten nog 
duidelijk wennen aan het niveau. De heren spelen dit seizoen in 
een poule van 10 en moeten bij de eerste 6 eindigen om te handha-
ven. Dat zal na deze uitslag een hels karwei worden…

HEREN 2 speelde in de 2e divisie bij buurman Pecos in Oegstgeest. 
Dit werd een enorme afgang waarbij alleen invaller Ron Laken tot 
gamewinst kwam. David Saunders en Bernou Wagenaar hadden 
niets te vertellen tegen de veel sterke tegenstanders.

Een pittige start voor de landelijke teams dus. Gaat men nu 
bij de pakken neerzitten? Natuurlijk niet. Aanstaande za-
terdag mogen de landelijke teams weer thuis uitkomen in 
de eigen vertrouwde SafeCon Arena. De teams zinspelen op 
revanche…VUURWERK BELOOFD! Komt dat zien!
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Van school naar dorpshuis 
Hazerswoude-Rijndijk

door Diana Baak
Deze week bracht wethouder Kees van Velzen een bezoek aan de voormalige Rhy-
nenburchschool die wordt getransformeerd tot dorpshuis. Hij was onder de in-
druk van de enorme ruimte, de inspanningen van alle vrijwilligers en is erg be-
nieuwd naar het eindresultaat. 

Plein op de schop
Begin september is de verbou-
wing van school tot dorps-
huis begonnen. Daarvoor was 
het schoolplein al onder han-
den genomen en zijn alle heg-
gen en oude speeltoestellen en 
fietsenstalling verwijderd: een 
hele metamorfose. Het dorps-
huis komt zo minder verscho-
len te liggen en het schoolplein 
ervoor kan straks ook door de 
inwoners worden gebruikt voor 
een wandelingetje, een spelletje 
jeu-de-boules of een kopje kof-
fie op het terras. Aan het eind 
van de verbouwing wordt het 
schoolplein opnieuw bestraat en 

in het voorjaar zal de tuingroep 
ook het voorplein fraai beplan-
ten, zoals nu al aan de zij- en 
achterkant is gebeurd. 

Grote doorlopende ruimte
De bouwers en vrijwilligers zet-
ten er binnen stevig de vaart in. 
Er zijn muren weggehaald om 
een grote doorlopende ruim-
te te creëren en het ‘hokkerige’ 
van alleen klaslokalen te door-
breken. De boeken van de bi-
bliotheek zullen straks vooral 
langs de wanden komen, zodat 
er ook ruimte komt voor gezel-
lige zitjes, werkplekken en lees-
tafels. 

In de open ruimte in het mid-
den van het gebouw komen al-
leen verrijdbare boekenmeu-
bels. Die kunnen opzij worden 
gezet voor stoelen voor het po-
dium. Met anderhalve meter af-
stand kunnen daar zo’n 50 per-
sonen zitten en normaal het 
dubbele. 
Activiteitenruimtes
Naast de grote ruimte in het 
midden (aula van de school) met 
doorlopen naar de vleugels van 
het gebouw, zijn ook 2 aparte 
gedeeltes gemaakt voor kantoor 
en spreekkamers van Tom in de 
Buurt en het kinderdagverblijf 
en de BSO van Junis. In de gro-

te ruimte is ook een keuken met 
uitgiftebar aanwezig. Daarnaast 
is in een aantal aparte ruimtes 
voorzien: een creatief lokaal, 
een muzieklokaal, een gymzaal, 
vergaderkamer, ruil- en cadeau-
winkel en ruimte voor kinder-
activiteiten en -bieb (aangeslo-
ten met de BSO). Deze ruimtes 
zijn ook multifunctioneel inzet-
baar. 

Gebruikers
Naast de maatschappelijke orga-
nisaties (bibliotheek, Tom in de 
Buurt, Junis) met al hun activi-
teiten voor de inwoners, hebben 
zich al diverse vaste gebruikers 
aangemeld die het dorpshuis 
als hun honk gaan gebruiken: 
Stichting Jeugdwerk, Theater-
school Karibuni, de Muziek-
school (dagelijks muzieklessen), 
Creatief Rijnwoude, Stichting 
Welzijn Ouderen Hazerswoude 

Projectleider van de gemeente Helma Christ en wethouder Kees van Velzen

Koffie drinken met een aantal vrijwilligers…

(gym, soos, dans, schilderen), 
Yoga Voskuil en bridgeclub Het 
Anker.  Hiermee is al een hele 
mooie bezettingsgraad voor het 
gebouw bereikt. Maar er is ook 
nog ruimte genoeg voor het hu-
ren van een ruimte voor bijeen-
komsten en evenementen. 
 
Gefaseerd open
In de week van 5 oktober star-
ten de eerste activiteiten en in 
de week van 19 oktober is ge-
pland dat de bibliotheek weer 
opengaat. De verbouwing in de 
vleugels bij Tom in de buurt, 
Junis en de renovatie van het 
schoolplein volgen daarna nog.  

We houden jullie op de hoog-
te en zullen ook aangeven wan-
neer iedereen een kijkje mag 
komen nemen in hoe het is ge-
worden.  Een rondje over het 
schoolplein lopen mag altijd!

Workshop: 
Portie Paardenkracht 
Onder de titel ‘Portie Paardenkracht’ organiseren 
paardencoaches Gabry en Petra op zondag 27 sep-
tember een leuke en leerzame coachmiddag voor 
kinderen. 

Deze middag staat de vraag centraal wat kinderen van paarden 
kunnen leren over zichzelf en ander kinderen.

Portie Paardenkracht! wordt begeleid door twee enthousiaste en ge-
certificeerde ‘Equine Assisted Coaches’, Gabry de Veld van ‘Met 
Gabry en Paarden, coaching’ en Petra Schildmeijer van ‘Paard & 
Wagen’. De middag staat in het teken van kwaliteiten, commu-
niceren en samenwerken. Ze werken die middag op een crea-
tieve manier met de kinderen en paarden aan vragen als ‘Welke 
kwaliteiten heb je als kind al van nature?’, ‘Welke talenten zou 
je nog willen ontwikkelen?’, ‘Hoe maak je als kind wensen dui-
delijk en hoe doen anderen dat?’, ‘Hoe reageert je als kind op de 
paarden en op de andere kinderen?’ Wat kunnen de kinderen 
leren van de paarden en van elkaar? “We hebben deze work-
shop al een aantal keren in Bodegraven georganiseerd en daar 
waren zowel kinderen als hun ouders heel verrast en enthou-
siast over wat ze in zo’n middag aan waardevolle inzichten op-
doen”, vertelt Gabry. 

Wanneer?  
De workshop vindt plaats op  zondag 27 september van 13.30 - 
15.30 uur bij ‘Gabry & paarden, coaching’ aan de Rijndijk 209, 
Hazerswoude Rijndijk. De workshop is bedoeld voor kinderen 
van 8- 12 jaar. Minimum aantal deelnemers is 3 en maximum 
6. De kosten bedragen €  47.50 per kind, inclusief  limonade 
en lekkers. 

Handig om te weten 
•  Ervaring met paarden is niet nodig
•  De activiteiten zijn met beide benen op de grond, we gaan 

niet paardrijden
•  Zorg voor kleding die vies mag worden. Draag stevige 

schoenen of laarzen 
•  Ouders mogen de kinderen brengen en halen, blijven kijken 

is niet mogelijk
•  De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd

Informatie  
Meer informatie over de visie op ‘wat paarden mensen kunnen 
leren’ is te vinden op de website www.metgabry.nl  en www.
paardenwagencoaching.nl. Voor vragen en aanmelding van je 
zoon of dochter kun je contact opnemen Gabry via  info@met-
gabry.nl (06-13082332) of Petra, info@paardenwagencoaching.
nl (06-22159407). 
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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

Vraag een gratis energieadvies  
voor uw koopwoning 
En ontvang een energiebesparend cadeau! 

Wat mag er in de gft-bak? 

Publicaties
Milieueffectrapportage Omgevingsvisie en 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat de procedure van een 
milieueffectrapportage wordt gestart voor de Omgevings-
visie Alphen aan den Rijn. De eerste stap in deze proce-
dure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau (NRD), die nu ter inzage wordt gelegd.

Voornemen milieueffectrapportage 
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een Omge-
vingsvisie. Dit is een document waarin de langetermijn-
visie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling 
van de stad staat. Het geeft aan welke kansen, opgaven en 
uitdagingen er voor Alphen aan den Rijn liggen en op 
welke manier we daarmee om willen gaan. In het kader 
hiervan wordt de procedure van milieueffectrapportage 
(m.e.r.) doorlopen. Deze procedure heeft als doel om het 
milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluit-

vorming, en wordt parallel aan het omgevingsvisietraject 
opgesteld. Al tijdens de visievorming kunnen voor 
verschillende scenario’s de gevolgen voor de leefomge-
ving in beeld worden gebracht en vergeleken worden met 
de referentie-/huidige situatie. In het uiteindelijke milieu-
effectrapport (PlanMER) worden de milieueffecten van de 
voorgenomen activiteiten uit de Omgevingsvisie beoor-
deeld. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De eerste stap om te komen tot een milieueffectrapport 
(PlanMER) is het opstellen en publiceren van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD kan worden 
gezien als een startnotitie waarin wordt beschreven wat 
(reikwijdte) en op welke manier (detailniveau) er in de 
milieueffectrapportage onderzocht wordt. In het beoorde-
lingskader zijn de aspecten opgenomen waar in het 
PlanMER de gevolgen voor worden bepaald. Dit zijn met 
nadruk niet alleen milieuonderwerpen - zoals de naam van 
het instrument doet vermoeden -, maar een breed scala 
aan aspecten die worden beïnvloed door keuzes in de 
fysieke leefomgeving.

Veel inwoners willen wel goed hun afval scheiden, maar weten vaak niet 
wat er nu wel en niet in de container voor groente, fruit en tuinafval (gft) 
mag. Daarom vindt u hieronder een duidelijke wel/niet lijst. Van uw gft 
wordt compost en groen gas gemaakt. Wilt u meer weten over welk afval 
in welke afvalbak hoort? Ga dan naar www.afvalscheidingswijzer.nl. 

WEEK 39 
23 september 2020

Wist u dat u als huiseigenaar in de gemeente Alphen aan 
den Rijn gratis gebruik kunt maken van een energiecoach 
die u ondersteunt bij het verduurzamen van uw woning? 
Als u nu een gratis energieadvies aanvraagt, krijgt u niet 
alleen slimme besparingstips maar ontvangt u ook een 
energiebesparend cadeau (zoals radiatorfolie, een douche-
coach of een brievenbusborstel). Ga naar de website 
www.energiekalphen.nl en vraag meteen een vrijblijvend 
gesprek aan.

Meer comfort én een lagere energierekening
Een grote oplossing zit soms in een klein hoekje. Slimme 
energiebesparing kan u als woningeigenaar veel ople-
veren. Bij de één is het de deur die net iets teveel tocht 
doorlaat. Bij de ander lekt de muur veel warmte. Het zijn 
problemen waar u zelf misschien niet iedere dag bij stil-
staat. Toch zijn ze vaak makkelijk op te lossen, met de 
juiste kennis in huis. Energiebesparende maatregelen 
leveren u meer comfort op in uw woning én een lagere 
energierekening. Bovendien draagt u ook nog eens uw 
steentje bij aan een beter milieu. 

Energiecoach
Energiecoöperatie Energiek Alphen heeft in samenwerking 
met de gemeente Alphen aan den Rijn dertig energiecoa-
ches opgeleid. Als u een energieadvies aanvraagt, neemt 
een energiecoach contact met u op om een afspraak te 
maken bij u thuis. Uiteraard rekening houdend met de 1,5 
meter afstand vanwege corona. Na het bezoek brengt hij 
of zij de besparingsmogelijkheden voor u in kaart. Als u 
dat wenst, kan de energiecoach u ook helpen met de 
aanvraag van offertes of het aanvragen van subsidie. Ga 
dus snel naar www.energiekalphen.nl.

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

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 29 september 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

20.00 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning V2020/415 voor het plaatsen van een 
dakopbouw aan de Molenwerfstraat 17 in Alphen aan 
den Rijn

20.30 uur: Bezwaar tegen het toepassen van spoedei-
sende bestuursdwang in verband met het foutief 
aanbieden van huishoudelijk afval

Locatie: Werkcafé I op de begane grond van het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn

Voor nadere informatie over bovenstaande onder-
werpen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via 
commissiebezwaarschriften@aadr.nl of telefoon-
nummer 0172 – 46 59 83. 

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon.

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit. 
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.

Wel Niet

Groente- en fruitresten en schillen Verpakkingen van wat voor 
materiaal dan ook

Etensresten (ook botjes en graten) Kauwgom

Brood, deeg, rijst, pasta Luiers, incontinentiemateriaal

Losse thee, koffiedik Theezakjes, koffiepads- en cups

Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine 
knaagdieren met hun poep

Kattenbakvulling, vogelkooizand, 
dode dieren

Bloemen en planten Tabak, peuken, as

Fijn tuinafval Potten, stenen, balken, timmerhout, 
metaal
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Advisering 
De gemeente stelt de Commissie m.e.r. niet in de 
gelegenheid om advies uit te brengen over de NRD, 
omdat dit niet verplicht is. Wel raadpleegt de 
gemeente een aantal wettelijk voorgeschreven 
adviseurs en bestuursorganen waaronder de 
provincie Zuid-Holland. De gemeente raadpleegt de 
Commissie m.e.r. wel als het milieueffectrapport is 
opgesteld. 

Wilt u de NRD bekijken?
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER 
Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn ligt van 
donderdag 24 september 2020 tot en met 
woensdag 4 november 2020 ter inzage. U kunt de 
stukken op de volgende manier bekijken:
-  digitaal via de gemeentelijke website
-  op papier tijdens openingsuren bij de informatie-

balie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, 
Alphen aan den Rijn. 

Wilt u reageren op de NRD?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen een zienswijze indienen over de NRD. 
Deze zienswijze kunt u sturen naar gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. het college van burge-
meester en wethouders, postbus 13, 2400 AA, 
Alphen aan den Rijn. U kunt uw reactie ook mailen 
naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl. 

Informatieavond op dinsdag 6 oktober 2020
Op dinsdag 6 oktober 2020 is er van 19.00 tot 
20.00 uur een informatieavond, waarin uitleg 
wordt gegeven over de Omgevingsvisie en de NRD. 
Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt 
deze informatieavond online gehouden. Via (social) 
media volgt binnenkort meer informatie over hoe u 
deze digitale avond kunt bijwonen. 

Vervolgprocedure 
Nadat de NRD ter inzage heeft gelegen wordt het 
milieueffectrapport opgesteld, waarbij de inge-
komen zienswijzen worden meegewogen. Het 
uiteindelijke milieueffectrapport wordt gezamenlijk 
met de ontwerp Omgevingsvisie zes weken ter 
inzage gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid 
gehad een zienswijze in te dienen. Ook de 
Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd. In de 
definitieve Omgevingsvisie motiveert de gemeente 
hoe zij is omgegaan met de resultaten in het milieu-
effectrapport en het advies van de Commissie m.e.r.

Ontwerpbesluit aanvraag omgevings
vergunning Multinal Group B.V., 
Ondernemingsweg 1, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens de gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de 
aanvraag met kenmerk 2020037052. Het bedrijf is 
van plan om de huidige beitsactiviteiten voor de 
oppervlaktebehandeling van metalen uit te breiden 
met onder andere vier dompelbaden met een 
inhoud van meer dan 13 m3 op Ondernemingsweg 
1 in Alphen aan den Rijn. In het ontwerpbesluit 
wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbe-
sluit betreft de volgende onderdelen: het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een vergun-
ningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn. In verband met het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
De inzageperiode is zes weken en start op 24 
september 2020, de eerste werkdag na de publica-
tiedatum van deze bekendmaking.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020037052. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u nader over de 
vervolgprocedure.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088 - 54 50 000.

Besluit mobiel breken bouw en 
sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig maar kan volstaan met het doen van 
een kennisgeving. Burgemeester en wethouders 
hebben de volgende kennisgeving ontvangen:
-  Beelen Reststoffen B.V. voor het in werking hebben 

van een mobiele puinbreker op het perceel Prinses 
Beatrixlaan 4 in Alphen aan den Rijn. De werk-
zaamheden vinden plaats in de periode van 2 
oktober 2020 tot en met 31 december 2020 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende vijf 
werkdagen. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2020245206. Tegen een kennisgeving 
op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. De stukken liggen niet ter 
inzage. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Midden-
Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088-54 50 000.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten:
-  J.W.M. Smits Veehouder, Voorweg 28 in Hazers-

woude-Dorp: het aanpassen van de bedrijfsvorm 
(maatschap) en stal schapenhouderij

-  B E Afbouw, 's-Molenaarsweg 3 in Alphen aan den 
Rijn: het melden van een loods voor de opslag 
van installatiemateriaal voor cv-installaties en 
materialen voor afbouwen van woningen en 
bedrijven

-  Broodjes Direct, A. van Leeuwenhoekweg 36 A 4 
in Alphen aan den Rijn: het uitbreiden van het 
bedrijf met het achtergelegen pand A. van Leeu-
wenhoekweg 36 B 4

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

Vaststelling paraplubestemmingsplan 
‘Snippergroen’
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen aan den Rijn maken in overeenstemming 
met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad op 16 juli 2020 het 
paraplubestemmingsplan ‘Snippergroen’ heeft vast-
gesteld. 

Aanleiding en doel
Het paraplubestemmingsplan ‘Snippergroen’ geeft 
uitvoering aan het besluit van het college van B&W 
aangaande de vastgestelde Nota Snippergroenbe-
leid (19 maart 2019). In deze nota is toegezegd dat 
de ontstane strijdigheid met de geldende bestem-
mingsplannen - als gevolg van de verkoop van de 
snippergroenpercelen- in een nieuw paraplube-
stemmingsplan planologisch passend wordt 
gemaakt. Voor elk verkocht snippergroenperceel is 
een nieuwe bestemming opgenomen. Het gaat om 
366 kleine percelen van het snippergroenproject in 
Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. De nieuwe 
bestemming sluit aan bij de geldende bestemming 
van het hoofdperceel van het betreffende adres. 
Daarmee is de openbare bestemming omgezet naar 
een particuliere bestemming. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het 
plan ingediend.

Wanneer en waar kunt u de besluiten inzien? 
Het vastgestelde paraplubestemmingsplan ‘Snip-
pergroen’ met bijbehorende bestanden ligt van 24 
september tot en met 4 november 2020 voor 
iedereen ter inzage op de volgende wijzen:
-  Digitaal is het vastgestelde bestemmingsplan in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het 
zoekvak ID onder vermelding van: NL.IMRO.0484.
snippergroen-VA01.

-  Op papier is het vastgestelde bestemmingsplan in 
te zien bij de informatiebalie van het gemeente-

huis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagel-
egging kunnen belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest om (tijdig) een 
zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan kenbaar te maken, beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. U kunt het 
beroep richten aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerking treden
Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de inwerkingtreding niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen 
ook verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de beroepstermijn naast het 
beroepschrift een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het bestemmingsplan niet in werking 
totdat er op het verzoek is beslist.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  D.A. Wilk, Westpark 8, Boskoop
-  D. Ndayisaba, 's-Molenaarsweg 29 A,  

Alphen aan den Rijn

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

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

Vergunningen
10 september tot en met 16 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
-  A. Van Leeuwenhoekweg 6  

plaatsen tent voor opslag materialen (één jaar) 
(V2020/754) 

-  Henry Dunantweg 5, 7 en 9  
realiseren 18 appartementen in bestaand 
kantoorgebouw (V2020/756) 

-  Kaninefatendreef 40  
realiseren dakopbouw eerste verdieping 
(V2020/758) 

-  Paltrokmolen 24  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/759) 

-  Ten Harmsenstraat 23  
plaatsen Velux-dakraam voorzijde woning 
(V2020/760) 

-  Sluiskolk 11  
vervangen kozijnen (V2020/762) 
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-  Rietveldsepad 2A  
plaatsen drie hobbykasjes en vier tuinhuisjes 
(V2020/763) 

-  Olympiaweg 6  
tijdelijk plaatsen acht Pagodetenten naast kantine 
voor uitbreiding zitplaatsen (V2020/765) 

-  Pieter Floriszstraat 1A  
realiseren zes woonstudio's en appartement 
(V2020/766) 

Benthuizen
-  Hogeveenseweg 57  

plaatsen longeercirkel (V2020/764) 
Hazerswoude-Dorp
-  Breitnerlaan 20  

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/755) 

-  Burgemeester Den Holland 17  
afwijken bestemmingsplan voor tijdelijk plaatsen 
kantoorunit (V2020/761) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 40  

veranderen bestaande inrit (V2020/757) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 7 (16-09-2020)  

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/659) 

Alphen aan den Rijn
-  Rode Dorp: Jan Nieuwenhuijzenstraat, 

Grijpensteinstraat, Goeman Borgesiusstraat, 
Brittenruststraat, Hugo de Grootstraat en Karel 
Doormanstraat (11-09-2020)  
herbouwen 172 huurwoningen (V2020/434) 

-  Windepad nabij Ridderbuurt 24 (11-09-2020)  
vervangen bestaande brug (V2020/709) 

-  Sperwerstraat 26 (11-09-2020)  
plaatsen schutting (V2020/658) 

-  Eikenlaan 255 B t/m E (14-09-2020)  
plaatsen vier geschakelde bedrijfsunits en 
aanleggen inrit (V2020/531) 

-  Havixhorst 73 (14-09-2020)  
vervangen kozijnen voorgevel (V2020/641) 

-  Stortemelk nabij Vliestroom 2 (16-09-2020)  
vervangen bestaande brug (V2020/735) 

-  Hoorn 100 (16-09-2020)  
plaatsen elektrische poort voor woning 
(V2020/673) 

-  Ericapark 44 (16-09-2020)  
verbouwen woning (V2020/494) 

-  Rietveldsepad 6 B (16-09-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor noodwoning/
recreatiewoning (V2020/529) 

-  Rietveldsepad 2 A (16-09-2020)  
plaatsen drie hobbykasjes en vier tuinhuisjes 
(V2020/763) 

Benthuizen
-  Hogeveenseweg 57 (10-09-2020)  

plaatsen overkapping voor zwembad 
(V2020/617) 

Boskoop
-  Biezen 24 (14-09-2020)  

tijdelijk plaatsen varianthal/opslagloods (vijf jaar) 
(V2020/515) 

-  Draaistok 50 (15-09-2020)  
plaatsen vlonder op palen (V2020/643) 

Hazerswoude-Dorp
-  Paulus Potterstraat 11 (11-09-2020)  

plaatsen schuur met overdekte buitenruimte 
(V2020/600) 

-  Hoogeveenseweg 4 (16-09-2020)  
plaatsen veranda in bedrijfstuin (V2020/586) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 356 en 354 (11-09-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/450) 

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Olympiaweg 2  

Uitbreiden westgevel, wijzigen ruimte-indelingen 
en vernieuwen dakconstructie en gevels 
(V2020/644) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen 
Zwammerdam
-  Spoorlaan 12 

VVZ presents: Helemaal Top’s 
Middenstipconcert op 26 september 
2020 (E2020/202)

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

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

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

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

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. 

•  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
•  1e wijziging Referendumverordening Alphen aan den Rijn 2018

Donderdag 1 oktober 2020, raadscommissie Financiën, bestuurlijk en publiek domein,  
19.00 uur (digitaal, live uitzending via de website)

•  Technische toelichting programmabegroting 2021

Donderdag 1 oktober 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur 
(fysiek in de raadzaal, live uitzending via de website)

•  Bespreken collegebesluit- en brief initiatief raadslid Bontekoe concept-Vaarwegenverordening
•  Debat Afwegingskader Warmte met korte presentatie en memo met twee aanvullende vragen
•  Bespreken in procedure brengen ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie

Donderdag 1 oktober 2020, informatiemarkten Financieel fit (20.00-21.30 uur) en HBO 
Bidbook (21.45-22.30 uur) (digitaal, live uitzending via de website)

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 
Raadspraak, 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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Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet 

Glasvezel in kernen gemeen-
te Alphen aan den Rijn
Gemeente Alphen aan den Rijn is erg blij dat DELTA Fiber Net-
werk een glasvezelnetwerk wil aanleggen in de kleine kernen 
van de gemeente en ondersteunt dit initiatief van harte. Om dit 
mogelijk te maken is er een samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend tussen beide partijen. 

De ondertekening samenwerkingsovereenkomst DELTA Fiber Netwerk en gemeente Alphen aan den Rijn. 
Op de foto v.l.n.r.: Michiel Admiraal, directeur DELTA Fiber Netwerk en wethouder Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn. 

DELTA Fiber Netwerk start een 
glasvezelcampagne in de ker-
nen Benthuizen, Hazerswou-
de-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk 
en Koudekerk aan den Rijn. Als 
35% van de inwoners, per kern, 
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een 
glasvezelnetwerk en vóór 9 de-
cember een abonnement afsluit 
bij één van de telecomaanbie-
ders komt er glasvezel.  

Stabiele internetverbinding 
cruciaal gebleken
De afgelopen tijd is voor veel 
mensen het belang van een 
snelle en stabiele verbinding 
cruciaal gebleken. Noodge-

dwongen werkten veel mensen 
vanuit huis, kregen kinderen en 
studenten online les en zijn we 
meer met elkaar gaan videobel-
len. Ook werd er meer gebruik 
gemaakt van zorg op afstand.

Inwoners worden persoonlijk 
geïnformeerd 
Inwoners van Benthuizen, Ha-
zerswoude-Dorp, Hazerswou-
de-Rijndijk en Koudekerk aan 
den Rijn die in aanmerking ko-
men voor een glasvezelaanslui-
ting worden persoonlijk geïn-
formeerd door middel van een 
brief. 

Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk (voor-
heen Glasvezel buitenaf) is on-
derdeel van DELTA Fiber Ne-
derland, het moederbedrijf van 

de telecomaanbieders DELTA en 
Caiway. DELTA Fiber Nederland 
is eigendom van de Zweedse in-
vesteerder EQT. Inmiddels de 
grootste glasvezelprovider van 

Noord-Europa. DELTA Fiber 
Netwerk legt voortdurend nieu-
we netwerken aan, voorname-
lijk in randstedelijke gebieden 
en plattelandsregio’s. 

Pannenkoeken voor alleenstaanden in Benthuizen

Jongeren bakken 
voor ouderen
Als je dinsdagmiddag de Hoeksteen in Benthuizen binnenliep, kwam de geur van gebak-
ken pannenkoeken je tegemoet. In de keuken werd ijverig de ene na de andere pannen-
koek gebakken en even verderop waren anderen bezig salades op te maken. Een vrolijke 
en gezellige boel en alles coronaproof.

 

Jongeren komen vaak alleen in 
het nieuws als er iets valt aan te 
merken of te klagen. Maar dat 
het ook heel anders kan was 
deze middag in de Hoeksteen te 
zien. 

In overleg met de jongerenwer-
kers Wolter Dijkstra en Sandra 
de Heij was het idee geboren 
om pannenkoeken te gaan bak-
ken voor ouderen. 
Er werd contact gezocht met het 
SWOB en met de Hoeksteen. 
Daar was men gewend maan-
delijks een maaltijd te houden, 
maar sinds de komst van het co-
ronavirus gebeurt dat niet meer. 

Pannenkoeken gaan er altijd in!
Na het overleg werd er een lijst 
gemaakt van alleenstaanden en 
voor hen werd dinsdagmiddag 
de koekenpan op het vuur ge-
zet. Al gauw verschenen er bor-
den vol met heerlijk gebakken 
pannenkoeken.  De pannenkoe-
ken werden netjes ingepakt en 
gestickerd. En met een bakje sa-
lade erbij werden aan het eind 
van de middag de pannenkoe-
ken op de aangegeven adressen 
bezorgd. De reacties van de ont-
vangers waren zeer positief.

“Dit is ook de bedoeling” legt 
jongerenwerker Wolter Kroes 

uit. “Vaak wordt er negatief 
over de jeugd gepraat en wij 
willen dat ombuigen en hopen 
met deze actie een positief beeld 
op te bouwen.” 

Hij vertelt dat de volgende stap 
is om in overleg met de gemeen-
te een jongerenontmoetingsplek 
in Benthuizen te creëren. Samen 

met het dorpsoverleg willen zij 
gaan bekijken welke mogelijk-
heden er zijn en om draagvlak 
te krijgen bij de bewoners zal er 
ook nog een informatieavond 
opgezet worden. 
Kortom, jongeren van Benthui-
zen willen ervoor gaan en de 
pannenkoeken waren hiervoor 
de eerste aanzet. 
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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 24 sept  Griekse schnitzel met friet en een salade € 11,75
Vr. dag 25 sept  Onbeperkt Spareribs met friet en een salade € 18,25
Za. dag 26 sept  Proeverijtje van 3 miniburgers met friet € 13,50
Zo. dag 27 sept  Voor: Heldere kippensoep
  Hoofd: Entrecôte met  rode pestoboter, geserveerd 
  met wedges, warme groenten en een salade € 21,50
Di. dag 29 sept  Pasta salade met gerookte zalm € 11,00
Wo.dag 30 sept  Visschnitzel met spinazie, gekookt eitje en krieltjes € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

Weekmenu week 39 en maandmenu september
Weekmenu  Salade met zachte geitenkaas, noten en vers fruit € 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

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.

Openingstijden winkel
wo t/m vr.:09.00u–18.00u
zaterdag :09.00u–16.00u

Verliefd, verloofd getrouwd?

Wij zijn dealer van AS relatieringen.
Het enige oer Nederlandse relatieringen merk.

Kom vrijblijvend langs en bekijk onze 
uitgebreide collectie.

Een afspraak maken kan ook.
0172-586232.

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

www.idesignsieraden.nl

GRASROLLER te 
koop of te huur 
gevraagd. Telf: 
0172589567

Wij zijn hard op 
zoek naar aller-
lei soorten gezel-
schapspellen. 

Ophalen kan ook 
na contact met 
Marloes Rhijnsbur-
ger.

Basisschool 
De Tweeklank 

Da Costasingel 42
Hazerswoude-Rd

Hoera!
Henk en Els

 40 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd! 

Lisette

Kinderkleding en 
speelgoedbeurs 10 
oktober 2020 in het JJB
Dit keer een kledingbeurs met aanpassingen omdat we te 
maken hebben met een aantal regels die we opvolgen van-
uit het RIVM.

Inleveren of meedoen met onze beurs? Alle informatie kun je vinden op 
https://jjb-hazerswoude.nl/kledingbeurs of je kan mailen naar Info@
jjb-Hazerswoude.nl
Ook voor bezoekers deze keer een aangepaste versie van onze kleding-
beurs. 

We hebben 1 in en 1 uitgang.
Er is een vaste looproute die duidelijk wordt aangegeven.
We laten maar een bepaalt aantal bezoekers/klanten per keer binnen.
Voor je naar binnen gaat vragen we middels een formulier bepaalde  ge-
gevens te noteren, mocht je dat niet willen kunnen we helaas geen toe-
gang verlenen. Deze gegevens worden nergens voor gebruikt behalve als 
dit nodig is, maar dan komt er een mail 
via ons, wij verstrekken deze gegevens 
niet aan derden en na 2 weken worden 
de formulieren vernietigd. 

Onze winkelmandjes worden steeds 
ontsmet.
We hebben desinfectie bij de ingang.

Hopelijk tot ziens op onze beurs 
10 oktober 2020 van 10.00 uur 
tot 14.00 uur in het JJB, 
Rhynenburcherlaan 1a
Hazerswoude Rijndijk!

Film ‘Gifted’ in  Ontmoetingskerk
Op donderdag 1 oktober om 20.00 uur wordt de film ‘Gifted’ vertoond in de Ont-
moetingskerk aan de Dorpsstraat 15 in Koudekerk. Toegang is € 5,00 en vooraf aan-
melden is verplicht in verband met de geldende beperkingen. 

De film ‘Gifted’ vertelt het verhaal over de alleenstaande Frank Adler, die met zijn vrolijke, hoog-
begaafde nichtje Mary woont. Mary’s moeder Diane was een hoogbegaafde wiskundige die zelf-
moord pleegde toen Mary een half jaar oud was.

Sindsdien zorgt Frank voor Mary.  Buurvrouw Roberta, Mary’s beste vriendin, helpt hen de dage-
lijkse sleur te doorbreken. Aan dit gelukkige bestaan dreigt een einde te komen als Franks moeder 
Evelyn de bijzondere gaven van haar kleinkind opmerkt en haar naar een school voor hoogbe-
gaafde kinderen wil sturen.  Omdat Frank bang is dat Mary hierdoor van haar gelukkige kinder-
jaren beroofd zal worden, barst er een gespannen strijd los over de vraag wie het voogdijschap 
moet krijgen.
Aanmelden bij Agaath Koers, tel. 0612317899 of via agaath.koers@pknkoudekerk.nl
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BEZORGER GEZOCHT
voor een wijk Benthuizen omgeving van de Plataan. 

Bel met 0172-430151 
(ook inspreken op het antwoordapparaat)

Albert Heijn Koudekerk 
verrast Actief Rijnwoude met 
een fraaie cheque
Afgelopen week heeft Jolande van Wetten, de nieu-
we kern coordinator van Actief Rijnwoude een mooie 
cheque mogen ontvangen van Edwin Plasmeijer, de 
manager van Albert Heijn Koudekerk. 

Vele inwoners van Koudekerk hebben bij elkaar voor een bedrag 
van bijna 300 euro via de “gele knop” van Albert Heijn hun statie-
geldbonnen aangeboden

Natuurlijk is Actief Rijnwoude hier eg blij mee en willen 
wij iedereen hiervoor bedanken..

Maak kennis met docenten Conny Kruithof en Hans Verbeek

Teken- en schilderlessen 
bij Creatief Rijnwoude
Conny Kruithof en Hans Verbeek zijn de eerste docenten die ‘creatieve’ lessen gaan geven onder 
de vlag van de nieuwe tak van Actief Rijnwoude: Creatief Rijnwoude. Ze bijten het spits af in het 
binnenkort te openen dorpshuis van Hazerswoude-Rijndijk met 3 reeksen van 12 lessen. 

Beide docenten stellen zich 
graag aan u voor. 

Conny Kruithof
Conny Kruithof (59) uit Ben-
thuizen is lerares ‘Beeldende 
vorming en kunstgeschiedenis’ 
in de bovenbouw Havo/VWO 
van het Wateringsveld College 
in Den Haag. Tegenwoordig is 
dat een vak waarin je eindexa-
men kunt doen. “Pubers zijn 
een leuke groep om aan les te 
geven. De nadruk in het mid-
delbaar onderwijs ligt wel bij 
kunstgeschiedenis. Ik schilder 
graag zelf en geef ik ook prak-
tische lessen aan volwassenen”, 
vertelt Conny. Ze heeft ruim 
20 jaar ervaring in lesgeven en 
heeft de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag en de lerarenopleiding 
Kunstgeschiedenis  als oplei-
dingsachtergrond. Binnenkort 
exposeert zij met eigen werk in 
galerie Firma van Drie in Gou-
da. Benthuizenaren kennen 
Conny wellicht al van de cur-
sussen in De Tas. Meer informa-
tie via www.conny-kruithof.nl 

Hans Verbeek
Boskoper Hans Verbeek (61) is 
van huis uit grafisch vormge-
ver en illustrator. Hij geeft sinds 

2014 beroepsmatig schilderles-
sen bij diverse creativiteitscen-
tra waaronder bij Pro Arte, het 
schildersatelier in Hazerswou-
de-Rijndijk dat vorig jaar is ge-
stopt. Verbeek: “Ik heb met veel 
genoegen bij Pro Arte les gege-
ven. Ik ben blij dat Karin Strijk 
en Karin Mostert samen met 
Actief Rijnwoude het initiatief 
hebben genomen om opnieuw 
met lessen te starten”.  Ook Hans 
Verbeek weet veel van kunstge-
schiedenis. Beide docenten de-
len hun kennis hierover ook tij-
dens de lessen. “We stimuleren 
de cursisten ook om in groepjes 
naar musea te gaan en organi-
seren hiervoor desgewenst ook 
excursies.” Meer informatie via 
www.hansverbeek.eu. 

Cursussen
Creatief Rijnwoude gaat vanaf 
6 oktober 2020 starten met te-
ken- en schildercursussen voor 
beginners en gevorderden van 
16 jaar en ouder. “De cursussen 
zullen op dinsdag- en woens-
dagavond en woensdagmid-
dag worden gegeven. Een cur-
sus bestaat uit 12 lessen van 2,5 
uur. Daarnaast komt er een mo-
gelijkheid om op dinsdag- en 
woensdagochtend in het Open 
Atelier (zonder docent) te ko-

men schilderen”, vertelt initia-
tiefneemster en zelf begenadigd 
schilderes Karin Strijk. Een cur-
sus van 12 lessen van 2,5 uur 
kost 170 euro en het Open Ate-
lier 60 euro voor 12 keer 2,5 
uur. Zowel de cursussen als het 
open atelier vinden plaats in 
het nieuwe dorpshuis van Ha-
zerswoude-Rijndijk aan de Jozef 
Haydnlaan 5. Vanwege de co-
ronamaatregelen zijn het kleine 
groepen van 8 cursisten. Er zijn 
nog enkele plekken vrij! Aan-
melden en informatie via cre-
atiefrijnwoude@gmail.com of 
Karin Strijk (071–3410710), of 
Karin Mostert (06-11101062).
 
 

Van links naar rechts: Hans Verbeek, Karin Strijk (in klustenue), Conny Kruithof en Karin Mostert
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Voetmeting voortaan verplicht?

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39 | Ma.  t/m vr. 8.30 - 17.00 uur en za.  10.00 - 16.00 uur

Het verplicht stellen van een voetmeting is iets wat onze schoenconsulente 
Yvette het liefste zou willen. Dagelijks scant ze voeten op de 3D voeten-
scanner in  Loopcentrum Rijnland en ze is zo verbaast wat ze allemaal ziet.

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

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

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

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

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

Je kunt dagelijks binnenwandelen
in Loopcentrum Rijnland van 

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

een fysiotherapeut i.o. aanwezig
waar je met je vragen terecht kunt.
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49,95
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49,95
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tegen hielspoor

VROege
VOgeLskORting 

zateRDag tOt 12.00 uuR 

€ 10,- kORting
Op aLLe scHOenen en VOetbeDDen met Deze bOn

"Onafgemaakte strijd" 
tussen Bernardus en 
Woubrugge

door Peter Oudshoorn

Voor het eerst sinds maart toen de competitie abrupt werd afgebroken, speelt Ber-
nardus 1 weer een competitie wedstrijd.

Er is nogal wat veranderd sinds 
die laatste wedstrijd in maart. 
De corona regels laten duidelijk 
hun sporen na op het sportcom-
plex, de selectie heeft de nodige 
mutaties ondergaan, het kunst-
gras van eerste veld is vervan-
gen en het veld is ook voorzien 
van ledverlichting. 

Zelfde scenario als 2019
Wat hetzelfde is als de eerste 
wedstrijd van het vorige sei-
zoen, is dat de wedstrijd niet is 
uitgespeeld. 

Bernardus dat de afgelopen be-
ker en oefenwedstrijden heeft 
laten zien, dat het er beter voor-
staat dan afgelopen seizoen, be-
gint goed aan de wedstrijd. Als 
Woubrugge aan de bal is, wordt 
er met veel enthousiasme ge-
probeerd de bal snel weer te 
veroveren en zelf komt Bernar-

dus tot een paar aardige aanval-
len. Na een kwartiertje spelen 
komt bij zo’n aanval de bal bin-
nen de zestien op de hand van 
een Woubrugge speler, gevolg: 
penalty, welke door aanvoerder 
Jeffrey van der Heiden onberis-
pelijk wordt ingeschoten.

Kansen missen
In de periode hierna verzuimt 
Bernardus de voorsprong te ver-
groten, want zonder zelf gro-
te kansen weg te geven had de 
voorsprong voor de rust wel 
tot 2 of 3-0 uitgebreid kunnen 
worden.

De 2e helft heeft Woubrugge 
besloten uit een ander vaatje te 
tappen en wordt vanaf het eer-
ste fluitsignaal getracht Bernar-
dus onder druk te zetten. Dit 
heeft resultaat, want al na 2 mi-
nuten spelen staat de 1-1 op het 

scorebord .
Bernardus is weer wakker en 
er ontstaat een gelijkopgaande 
strijd tot de 60e minuut als een 
speler van Woubrugge gebles-
seerd (na later blijkt zijn knie uit 
de kom) raakt en er op een am-
bulance gewacht moet worden. 

Uitstel maar geen afstel
Omdat dit langer dan een half 
uur in beslag neemt, maakt de 
scheidsrechter er voor vandaag 
een einde aan en zal het reste-
rende half uur op een later tijd-
stip ingehaald moeten worden. 

“BAZAAR LIGHT”: Loten, 
Oliebollen en Streekproducten
Dit jaar hebben we in Koudekerk een mini-Bazaar, een Ba-
zaar Light. Drommen mensen bij elkaar, hoe gezellig ook, 
kan voorlopig niet meer. Vandaar dat we dit jaar de snuf-
felmarkt en het Rad van Avontuur moeten missen. 

Helemaal niets doen was voor 
ons geen optie. Al helemaal niet 
omdat de jaarlijkse Bazaar in-
tussen een noodzakelijke in-
komstenbron voor onze kerk is 
– zeker in deze financieel zware 
tijden. Het is niet anders. Daar-
om hebben we besloten om 
twee traditionele pijlers van de 
Bazaar door te laten gaan: olie-
bollenverkoop en de Grote Ver-
loting. 

De oliebollenverkoop vindt dit 
jaar plaats bij de Brugkerk, op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 novem-
ber, en gaan we combineren 
met een kraam met streekpro-
ducten. De grote verloting is een 
ander verhaal; het venten van 
3000 loten huis-aan-huis is in 
Coronatijd onmogelijk, vandaar 
dat we besloten hebben om dit 
jaar 200 loten van € 50,00 uit te 
geven. Een fors bedrag per lot, 
dat beseffen we terdege, maar 
hou daarbij twee dingen in ge-
dachten: u kunt op deze manier 
meteen uw (al geplande) uitga-
ven op de geschrapte Bazaar-ac-

tiviteiten ‘compenseren’ én de 
kans op een grote prijs is vele 
malen groter. De hoofdprijs dit 
jaar is een bedrag van € 440,00 
in de vorm van VVV cadeau-
kaarten.

Verkoop van de loten vindt op 
twee momenten in de week 
plaats in Onder Dak aan de 
Dorpsstraat 55 , vanaf 29 sep-
tember: op dinsdagavond van 
19:00-21:00 uur (29 september, 
6, 13, 20 en 27 oktober) en don-
derdagochtend van 10:00-12:00 
(1, 8, 15, 22 en 29 oktober). 
U kunt ter plaatse pinnen. U 
kunt de loten eventueel ook per 
email bestellen: stuur een email 
naar peter.van.poelje@pknkou-
dekerk.nl. We komen het lot 
dan persoonlijk bezorgen. 
We gaan er vanuit dat we vol-
gend jaar weer een ouderwet-
se Bazaar kunnen houden, maar 
hopen ook dat u dit jaar uw bij-
drage aan deze editie wilt leve-
ren. Voor de goede zaak!
Namens de Bazaarcommissie, 
Peter van Poelje
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Hazerswoudse Boys 
wint seizoensouverture

door Martin van Soest

Onder een aangenaam najaarszonnetje heeft Hazerswoudse Boys de 1e competitie-
wedstrijd van het seizoen met 4-0 gewonnen bij Kickers ‘69. Na een rommelige en 
gelijkwaardige 1e helft trok Hazerswoudse Boys na rust de wedstrijd naar zich toe 
via doelpunten van Jari Meertens, Ivo Vogelaar, Jasper Stolwijk en Tyler van Buu-
ren en voert samen met 4 andere clubs de ranglijst aan. 

Hazerswoudse Boys begint de 
wedstrijd erg slordig met veel 
onnodig balverlies. Toch krijgt 
het na 10 minuten een uitge-
lezen kans om op voorsprong 
te komen als Silvester Blonk in 
het strafschopgebied wordt ge-
vloerd en scheidsrechter Ten 
Voorde naar de stip wijst. Jari 
Meertens zet zich achter de bal 
maar schiet de strafschop slecht 
in waardoor keeper Damy Via-
nen de inzet kan keren. 

Gelijkwaardige strijd
Hazerswoudse Boys begint wel 
iets beter te combineren en is 
na een kwartier spelen dicht bij 
de openingstreffer als spits Thijs 
van Wetten de bal van Robby 
Kraan krijgt aangespeeld in het 
zestienmetergebied van Kickers, 
kort draait en schiet maar zijn 
schot rolt aan de vereerde kant 
van de paal over de achterlijn. 
Daarna is het Kickers dat 2x ge-
vaarlijk is via 2 schoten van net 
buiten de zestien maar beide 
keren hoeft keeper Patrick van 
der Reest niet in actie te ko-
men. Hierna ontstaat een zeer 
rommelige fase van beide kan-
ten met veel overtredingen en 
een aantal onnodige gele kaar-
ten. Vijf minuten voor rust is er 

plots weer een opleving als Sil-
vester Blonk een kopduel wint 
van zijn directe tegenstander 
en de bal eerst op de paal kopt 
en in 2e instantie de bal voor-
langs schiet. In de slotminuut 
van de eerste helft denkt Kickers 
op voorsprong te komen maar 
scheidsrechter Ten Voorde keurt 
de goal af vanwege buitenspel 
van de doelpuntenmaker.

Snelle  treffer 
Na rust oogt Hazerswoudse 
Boys een stuk scherper als aan 
het begin van de wedstrijd. Dit 
resulteert al na 3 minuten in 
een treffer wanneer Tyler van 
Buuren de bal op de helft van 
Kickers onderschept en met 
een steekpass Jari Meertens be-
reikt die de bal van dichtbij 
langs keeper Vianen binnentikt. 
Na 10 minuten spelen in de 2e 
helft krijgt de thuisclub een ge-
makkelijk gegeven vrije trap die 
door Tijs van der Hoorn wordt 
genomen. De bal eindigt bui-
ten bereik van Patrick van der 
Reest op de onderkant van de lat 
en stuitert weer terug het veld 
in zodat de voorsprong behou-
den blijft. De voorsprong wordt 
enkele minuten later zelfs ver-
dubbeld als Stan van Meurs na 

een knappe solo op doel schiet 
en keeper Vianen de bal wel 
keert maar niet kan vasthouden 
waarna Ivo Vogelaar van dicht-
bij het laatste zetje geeft. Daarna 
gaat Kickers wel op zoek naar de 
aansluitingstreffer maar zonder 
overtuiging en zonder kansen te 
creëren. 

Reeël verschil
Hazerswoudse Boys weet in de 
slotfase de score nog met 2 goals 
op te voeren na mooie aanval-
len. Eerst verovert Jari Meer-
tens de bal op het middenveld 
en opent daarna op rechts waar 
Stan van Meurs en Ivo Vogelaar 
via een snelle combinatie door 
de Kickers verdediging snijden 
en Ivo de bal uiteindelijk be-
zorgt bij de inlopende Jasper 
Stolwijk die de bal in de verre 
hoek schiet. En ook aan de 0-4 
staat Jari Meertens aan de basis 
door Ivo Vogelaar diep te stu-
ren die daarna met buitenkant 
rechts de bal panklaar legt op 
het hoofd van Tyler van Buuren 
die keeper Vianen voor de 4e 
keer kansloos laat. 

Volgende week speelt Hazers-
woudse Boys om 14:30 uur 
thuis tegen Roodenburg.

Op de voorgrond Jari Meertens, maker van de 1e Hazerswoudse goal.

Ingezonden brief

Luister, denk na, 
heroverweeg, stuur bij
Een (onverwacht) goed voorbeeld van overheidshandelen
De verwachting van de Nederlander over het kabinet Rutte III 
was aan het begin weinig positief. Een neoliberale, multinati-
onal georiënteerde VVD, een conservatief CDA dat zijn naam 
geen eer aandoet, een stokpaardjes gericht D’66 en een christe-
lijk-sociaal CU smaldeel met een minimale meerderheid in het 
parlement. Het beloofde niet veel goeds. Na vele jaren van be-
zuinigingen was een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid 
onzeker door een hoog percentage flexwerk en ZZP. De werk-
gelegenheid groeide wel. De enigen die financieel profiteerden 
van de opverende economie waren ondernemers en aandeel-
houders. Tot de Corona pandemie uitbrak.
 
De coalitie bleek in de ministerraad over bestuurders te beschik-
ken die goed luisteren naar wetenschappers op zorg- en econo-
misch terrein en open staan voor vertegenwoordigers van de 
zorg en de economische belangen van door maatregelen getrof-
fen branches. Effectiviteit wordt belangrijker gevonden dan po-
litieke stokpaardjes. Ook de communicatie naar en met de be-
volking is verrassend van intensiteit en benadering. Er wordt 
geluisterd, nagedacht, heroverwogen en bijgestuurd waar no-
dig. Het draagvlak voor de maatregelen is dan ook hoog. 

Een slecht voorbeeld van overheidshandelen

Hoe anders handelt het Provinciebestuur van Zuid-Holland met 
betrekking tot de knelpunten in de infrastructuur in de regio 
Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. 

Er wordt niet geluisterd
Wat het meest opvalt is dat een goed onderbouwde weerleg-
ging van het slechts verbaal en oncontroleerbaar beargumen-
teerde plan voor een N207 Zuid platweg wordt genegeerd. Een 
wel controleerbaar onderbouwd alternatief voor de zichtbare en 
bekende knelpunten wordt met een truc buiten spel gezet. De 
bevolking in Hazerswoude-Dorp kan protesteren wat ze wil, er 
wordt niets mee gedaan. Doorstroming van verkeer van buiten 
de regio is het enige criterium.

Er wordt niet nagedacht
Een al even groot verschil met het handelen van onze regering is 
dat ook door leken eenvoudig vast te stellen ondoordachte scha-
delijke gevolgen van plannen voor de N207 Z ( ) en de N209 
door Hazerswoude-Dorp ( ) worden genegeerd.

Er wordt niet heroverwogen
Uit meer dan 1000 pagina’s “PIP” blijkt dat alle reacties ut de be-
volking over een periode van meer dan 5 jaar in geen enkel op-
zicht tot heroverweging van plannen hebben geleid. Erger nog, 
de N207 Z wordt in de PIP al de 2x2 snelweg A20-N11 waarvoor 
gevreesd werd.

Er wordt niet bijgestuurd
Tja, als je niet luistert naar belastingbetalende burgers met door-
dachte alternatieven voor schadelijke bijwerkingen van plannen 
waar zij last van hebben. Als je niet nadenkt, maar alleen luistert 
naar ondernemers die niets bijdragen aan de gevolgen van het 
naar Nederland halen van goedkope arbeidskrachten en wegen-
aanleg die alleen rekening houdt met hun opvatting over geld 
verdienen, dan stuur je ook niet bij.

Het is 5 voor 12
Het Provinciebestuur staat voor een keuze: de flexibele be-
stuursstijl van ons huidige kabinet overnemen en een beroep 
doen op het investeringsfonds Hoekstra/Wiebes voor een snelle 
aanleg van de Bodengravenboog, het aquaduct bij Boskoop en 
een lange tunnel in Hazerswoude-Dorp i.p.v. de N207 Z of de 
huidige onbuigzame, macht georiënteerde en uiterst schadelijke 
bestuursstijl voortzetten. Bezin voor dat u kiest!

Robert Hagendoorn 
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BSC’68 pakt een 
zwaarbevochten zege

door Wim Boevé

Zondag, 19 september 2020, mocht ons eerste elftal eindelijk na 6,5 maand weer 
de wei in voor een competitiewedstrijd. De eerste wedstrijd in de competitie 
2020/2021. In het halve seizoen 2019/2020 werd er twee keer gewonnen van de te-
genstander deze zaterdag t.w. vv Gouderak. De verwachtingen waren dan ook hoog 
gespannen. 

thoff werd door deze en gene 
gemist en kwam zo terecht bij 
de vrijstaande Thijs de Ruiter. 
Die bedacht zich geen moment 
en knalde de bal tegen de tou-
wen, 0-1. 
Gouderak komt in de loop van 
de eerste helft maar sporadisch 
in het strafschopgebied van 
BSC’68. Zij hanteren veelal de 
lange bal en daar weet de achter-
hoede van BSC’68 wel raad mee. 
Aan de andere kant zien ook de 
voorwaartsen van BSC’68 wei-
nig kans om weer een gaatje in 
de verdediging van Gouderak te 
vinden. Vooral hun aanvoerder 
Nick van Ommen werkt heel 
veel weg. 

Rust 0-1 ondanks hands
In de blessuretijd van de eer-
ste helft denkt heel BSC’68 aan 
een strafschop als een verdedi-
ger van Gouderak al glijdend de 
bal met de hand zou hebben ge-
raakt. De scheidsrechter wuift 
het echter weg en zo komt de 
thee met een ruststand  van 0-1.

BSC’68 begint de tweede helft 
met Lody Dijkhuizen voor Nick 
Holstege.  Zo in de loop van de 
tweede helft zien we eigenlijk 
hetzelfde spelbeeld als in de eer-
ste helft. BSC’68 weliswaar de 
bovenliggende partij, maar echt 
overtuigend is het niet. 

Gelijkmaker niet onverdiend
Een 0-1 achterstand is voor 
Gouderak uiteraard ook een 
stand om het nog niet op te ge-
ven en zo rond de 75ste minuut 

komt de achterhoede van BSC’68 
onder druk en wordt er door de 
groenwitten niet goed gedekt. 
De voorhoede van Gouderak 
maakt daar dankbaar gebruik 
van en zet de 1-1 op het score-
bord. Dat is even schrikken voor 
de mannen van Marco de Lange 
en vv Gouderak zet er een tand-
je bij, want je weet maar nooit. 

Prachtige 1-2
Langzamerhand neemt BSC’68 
toch wel weer de wedstrijd in 
handen, maar die zuivere laat-
ste pass wil maar niet komen. 
De wedstrijd lijkt in een gelijk 
spel te gaan eindigen. Maar dan 
toch, een ingooi in de 90ste mi-
nuut van Lody Dijkhuizen be-
landt bij Falco Henzen en die 
heeft een schitterende omhaal 
in huis, die over de doelman 
van Gouderak in het doel ver-
dwijnt, 1-2.

Nu is het zaak die voorsprong 
vast te houden. Natuurlijk pro-
beert Gouderak, nog steeds met 
de lange bal, gevaarlijk te wor-
den in het strafschopgebied 
van BSC’68. Na 7 minuten ex-
tra tijd vanwege enkele blessu-
rebehandelingen, fluit scheids-
rechter van der Geest voor het 
einde en neemt BSC’68 de drie 
punten mee naar Benthuizen. 
Het ging moeizaam, maar zeker 
verdiend.

Volgende week speelt BSC’68 de 
eerste thuiswedstrijd (aanvang 
14.30 uur) van het seizoen te-
gen SPV’81 uit Polsbroek.

Op de foto Falco Henzen, maker van de winnende goal, voor de microfoons van Studio Alphen.

De mannen van trainer/coach 
Marco Lange gingen direct van-
af de aftrap in de aanval. Veel 
van de aanvallen gingen via de 
linkerkant waar Jop Splitthoff 
regelmatig de middenlinie en 

de voorwaartsen van BSC’68 van 
bruikbare ballen voorzag. Echter 
de laatste pass wilde vooralsnog 
niet de juiste richting of snel-
heid hebben, waardoor de ver-
dediging van Gouderak steeds 

tijdig kon ingrijpen.

Plotselinge kans goed benut
In de 18e minuut, bij de twee-
de corner, was het ineens toch 
raak. De corner van Jop Split-

Recordpoging 
niet gelukt
Op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp werd vorige 
week met man en macht gewerkt aan een zogenoem-
de Krattenbrug. Een brug van alleen maar kratten van 
meer dan dertig meter: het klinkt bijna onmogelijk. 

Na meer dan een jaar voorberei-
ding wilden, op donderdag 17 
september, een tiental studenten 
van de TU Delft een recordpo-
ging doen om de langste krat-
tenbrug ter wereld te bouwen.

’s Middags stond de brug vrijwel 
kant en klaar en moest alleen 
de ondersteuning weggehaald 
worden. (zie foto) ’s Avonds 
bij de onthulling, op het laatste 

moment, viel de overspanning 
uit elkaar. Helaas.

Het doel was om een brug met 
een overspanning van meer dan 
26,69 meter te bouwen, die een 
uur lang op zichzelf kon blijven 
staan en daarmee het wereld-
record van de TU Eindhoven 
te verbreken. Het is ontzettend 
lastig om zo’n brug te bouwen 
van enkel kratten zonder onder-

steuningsmiddelen. Het kostte 
tien studenten Civiele Techniek 
maar liefst een jaar om het ont-
werp voor de brug te maken met 
ondersteuning van twee profes-
soren van de TU Delft.. Om de 
brug te bouwen werden maar 
liefst 9000 kratten gebruikt. 
Deze kratten moesten zonder 
hulp van tie wraps, spanbanden 
of andere hulpmiddelen een 
overspanning vormen.

Hier gaat alles nog 'crescendo!' Hier is de poging helaas mislukt!
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London Marathon in 
het Bentwoud
Ellen gaat in het Bentwoud een marathon lopen.
Het plan was om op 4 oktober in Londen op grootse wijze de marathon te lopen. 
Ruim 42 kilometer lang een loopfeestje met velen. Maar Londen zei: ‘blijf deze keer 
liever thuis en loop je marathon in je eigen omgeving.’ 

En waar kan je in deze omge-
ving het beste een marathon lo-
pen? In het Bentwoud natuur-
lijk.
Nieuwe omstandigheden vragen 
om nieuwe plannen. Ellen gaat 
daarom op 4 oktober de London 
Marathon lopen, niet in Londen 
maar in het Bentwoud. Geen 
loopfeestje met velen, maar ze-
ven rondjes draaien in d’r een-
tje. Een eenpersoons-feestje.

Ben je 4 oktober in het Bent-
woud, zwaai dan even naar 

haar. Of beter nog: loop een 
rondje (of meer) met haar mee. 
Zou ze leuk vinden.

Ellen start 4 oktober rond 10:00 
u vanaf de parkeerplaats Bent-
woud-Noord. Bij het bankje aan 
de Achterofseweg zet ze een tas 
met eten en drinken. Het is fijn 
als je die laat staan, want 42 ki-
lometer is best lang en dan lust 
je onderweg wel wat water of 
een banaantje. Geen zorgen: al-
les wordt na afloop opgeruimd.
Loop je een stukje mee?

Koudekerk opent met zeven-
klapper tegen Football Factory

door Ron van Welzen

Openen met Football factory uit, dat had slechter gekund was de mening bij Kou-
dekerk toen het competitieprogramma bekend werd. Maar na een kwartier moet 
men zich toch even achter de oren hebben gekrabt. De thuisploeg stond met 1-0 
voor en daar was op dat moment niets tegen in te brengen. 

om een strafschop. Na ver-
meend hands van Milan Höwig 
kende Ricardo van Rijswijk wei-
nig moeite om Gijs Minnema 
vanaf elf meter te passeren. 

Weinig vreugde bij debuut
Een grote tegenvaller daarna 
was het uitvallen van Dylan de 
Wit met een hamstringblessure. 
Mike van Velzen kwam de rap-
pe aanvaller vervangen en had 
maar vier minuten nodig om 
zijn waarde te bewijzen door de 
tweede Koudekerkse treffer te 
maken.  Zo was de opgelopen 
schade voor rust gerepareerd en 
konden de bezoekers op zoek 
naar meer treffers. Iets wat met 
name Bas van Heerdt voor rust 
veelvuldig probeerde, maar het 
was de aanvoerder niet gegund 
om zijn ploeg aan een grotere 
voorsprong te helpen. 

Veel goals na rust
Na rust liet Koudekerk er geen 
(kunst)gras over groeien. Bin-
nen twee minuten was het raak. 
Nu was Van Heerdt wel succes-
vol en binnen tien minuten was 
de wedstrijd gespeeld door tref-
fers van Joep van Tulder en de 
tweede van Van Heerdt. De stu-
denten geloofden er ook niet 
meer in en het was de vraag hoe 
hoog Koudekerk de score op 
zou laten lopen. Bij de stand van 
5-1 nam Koudekerk ook geen 
risico meer. Verweij en Labots 
haalden Van Velzen weer naar 
de kant. “Mike is nog niet vol-
ledig fit en de stand was ernaar 
om geen onnodig risico te ne-

men”, verklaarden de trainers 
na afloop. Ruben van de Berg 
verving de spits en ook Joep van 
Tulder mocht de rest vanuit de 
dug-out aanschouwen en stond 
zijn plaats af aan Jan Bogaards. 

Goede invalbeurt
Diezelfde Bogaards gaf de as-
sist voor het zevende doelpunt 
en daarmee het derde doelpunt 
van Van Heerdt. Even daarvoor 
had Jorin Roosenbrand al een 
bal achter Minnema gekopt. Een 
prima start voor Koudekerk, 
maar met een tegenvaller door 
het uitvallen van De Wit. 

Na afloop was Pieter van Schie 
not amused. Dit heb ik nog 
nooit meegemaakt dat het zo in-
stort aldus de ‘F.F.-preses’. 

Man van de wedstrijd
Bij Koudekerk louter tevreden 
gezichten. “In het begin hadden 
we het even moeilijk maar daar-
na herpakten we ons prima”, zei 
aanvoerder Bas van Heerdt. “Ik 
had voor rust het gevoel dat ik 
die bal nooit tussen de palen 
ging krijgen”, liet Van Heerdt 
met een grote glimlach opteke-
nen na zijn hattrick. 

De zevenklapper maakt Kou-
dekerk tot eerste koploper in 
de vierde klasse, voor wat het 
waard is na één wedstrijd. Vol-
gende week ontvangt Koude-
kerk die andere “studenten-
”ploeg LSVV 70. 

Koudekerk startte weer met 
Dylan de Wit en Sem van Aalst 
in de basis. De twee youngsters 
hebben in de voorbereiding la-
ten zien het niveau aan te kun-
nen en bij vlagen met meer dan 
leuk voetbal. Op de bank za-
ten Mike van Velzen, Daan van 

der Zwet, Ruben van den Berg 
en Jan Bogaards. Er zijn tijden 
geweest dat dit slechts dromen 
waren van toenmalige trainers 
om over zo’n bank te beschik-
ken. Toch was het de thuisploeg 
die na een kwartier de score 
opende toen Thijs de Jong de 

echte studenten op voorsprong 
bracht. 

Meevallertje
De bezoekers hadden het geluk 
dat niet lang na de openings-
treffer scheidsrechter Timo van 
Oorschot meeging in de roep 

Dylan de Wit probeert de bal te veroveren. Foto Ron van Welzen



20 Groene Hart Koerier
woensdag 23 september 2020

Woonboulevard
WOOON

Leiderdorp
Welkom thuis! 
In onze inspirerende
en compleet vernieuwde
keukenwinkel. 

Oude winkel:
Meubelplein 6

Nieuwe winkel:
Elisabethhof 32

200 m


