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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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Van 
Elswijk
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makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2720 • Woensdag 14 oktober 2020

Voor kinderen van 6-9 jaar op donderdag van 16.00-17.00 uur....

Nieuwe les Streetdance/hiphop bij 
Balletstudio Mirjam Ouwerkerk

In de studio wordt hard en enthousiast gewerkt! Foto Diana Baak

Helaas 
GEEN koersballen
Het is nog maar kort geleden dat Benthuizenaren hier meldden 
dat ze weer mochten gaan koersballen en dat zij ook heel blij 
waren weer samen aan de slag te kunnen.

Helaas moeten we nu melden dat het koersballen toch niet door 
kan gaan. De verscherpte maatregelen en het toenemend aantal be-
smettingen, maakt dat na overleg is besloten om tijdelijk weer te 
stoppen. Jammer, maar wel begrijpelijk.
Zodra het weer mogelijk is, laten de koersballers uit Benthuizen dat weten.

De naam van de dansschool is dan wel Balletstudio 
Mirjam Ouwerkerk, maar ze geven hier zeker niet al-
leen ballet. Ook andere dansvormen, zoals streetdance 
en hiphop, komen er aan bod.

Streetdance/hiphop is ont-
staan in de jaren 80 in de ach-
terbuurten van New York. Deze 
stijl werd gedanst door jonge-
ren op straat en in clubs, van-
daar de naam! Het is een, mo-
menteel erg hippe dansstijl met 
actieve, energieke en vaak snelle 
en strakke bewegingen geïnspi-
reerd op de sfeer, tekst en ritme 
van de muziek.

Persoonlijke aandacht en 
gezelligheid
Mirjam: “Bij onze balletstudio 
worden de bewegingen spelen-

derwijs aangeleerd en passen de 
professionele docenten de lessen 
aan de leeftijd en niveau van de 
kinderen aan. Er wordt zo ge-
zorgd dat ieder kind de danspas-
sen begrijpt en kan uitvoeren. 
Er wordt in deze les gewerkt aan 
lichaamsbewustzijn, samenwer-
ken, kracht en conditie en is dus 
een hele leuke manier van spor-
ten bij een persoonlijke en ge-
zellige dansschool!”

Informatie en aanmelden
Deze nieuwe les wordt gege-
ven op donderdagmiddag van 
16.00-17.00 uur. De kinderen 
kunnen gratis een proefles vol-
gen om te kijken of ze het leuk 
vinden. Aanmelden kan door te 
mailen naar info@mirjam-ou-
werkerk.nl of op Facebook/In-
stagram een berichtje te sturen. 

Ben je enthousiast geworden 
maar komt een andere dag beter 
uit of ben je ouder dan 9 jaar, 
kijk dan even op het lesrooster 
op onderstaande website voor 
de andere streetdance/hiphop-
lessen.  Meer informatie over 
de Balletstudio is te vinden op 
www.mirjam-ouwerkerk.nl.

Energieke en swingende 
kinderen
Al langer geven de docenten 
ook streetdance/hiphop aan alle 
leeftijden en sinds dit seizoen 
is daar een nieuwe les bijgeko-
men speciaal voor kinderen van 
6 tot 9 jaar. “Kids die thuis altijd 
aan het swingen zijn op de mu-
ziek van de radio, energiek en 
enthousiast zijn en niet stil kun-
nen zitten, zouden zich zeker 
kunnen uitleven in deze les,” al-
dus Mirjam.   

Stoer, snel en krachtig
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Bij ons op de sociëteit praten 
we nog wel eens over ons leven en 
de dood. Over de manier waarop we 
afscheid willen nemen en begraven 
willen worden. 
 Ik heb daar pas, samen met 
mijn dochter en met een begrafenis-
ondernemer, over gesproken. Ik wil 
namelijk in de nacht worden begra-
ven. ‘s Avonds laat een dienst in onze 
kerk en als de stad stil en uitgestor-
ven is, in een lange stoet naar de 
begraafplaats. 
 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Wees getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 
Openbaringen 2 : 10b 

Opgenomen in heerlijkheid onze lieve moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder 

Catharina Qualm-van Driel
sinds 15 januari 1992 weduwe van Cornelis Qualm

op de gezegende leeftijd van 101 jaar.

 Marry en Hans
  Mark en Debora
   Saphire, Joyce en Job, Myrthe, Lieke
  David en Ruth
   Noëlle en Tijmen, Tristan, Maura en Raimy,  
   Abel
  Rachel
   Levi, Norah, Maxime, Aaron
  Jonathan en Sylvia
   Bodine (in liefdevolle herinnering)

 John en Ina
  Ester
   Kelvin, Mitchell
  Ezra en Louise
   Kasper, Olaf, Hugo, Wessel
  Debora en Jan
   Marcel, Yvette

 Aletta en Teun
  Sharon en Fred
   Amy Noa ❤, Adam, Rebecca
 Gabriëlle

Hazerswoude-Dorp, 4 oktober 2020
Correspondentieadres: 
C. Qualm, van Scorelstraat 5, 2391 GT Hazerswoude-Dorp

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van zorglocatie Driehof 
in Hazerswoude-Dorp voor hun liefdevolle verzorging voor onze moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgehad.

ammonietuitvaart.nl

 

‘Vijf broden en twee vissen’ 
 
 
 

Kinderkerk 
Zoeterwoude 

Zondag 25 oktober 
12.00 uur  Dorpskerk  

Kinderkerk Dorpskerk 
Zoeterwoude
Op zondag 25 oktober is er in de Dorpskerk in Zoeterwoude om 12.00 uur een 
Kinderkerkviering.

Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jon-
ge kinderen, van dreumes tot kleuter. 

Op een speelse manier maken kinderen kennis 
met de kerk en de bijbel. Er wordt een bijbel-
verhaal verteld, afgewisseld met liedjes op de 
melodie van bekende kinderliedjes. 

De kinderen mogen tijdens de viering actief 
meedoen in het verhaal, waarbij alle zintuigen 
aan bod komen. Op 25 oktober wordt het ver-
haal van de vijf broden en twee vissen verteld. 

We varen met een bootje, lopen over het 
strand, tellen al de mensen die er zijn en leren 
om samen te delen. 

Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door 
hervormde gemeente en rk parochiekern Sint 
Jan om een aantal keer per jaar een laagdrem-
pelige viering aan te bieden gericht op ouders/

grootouders met jonge kinderen. 
De vieringen zijn bij toerbeurt in de Dorps-
kerk en in 
de Sint Jan. 

De bijeen-
k o m s t e n 
zijn ge-
schikt en 
toeganke-
lijk voor 
i e d e r e e n 
met jonge 
k inderen, 
onge ac h t 
of men ge-
bonden is 
aan een 
kerkel ijke 
traditie. 
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Eerste winnaar   Jubileum-
prijsvraag Scouting 
Rheijnewoud bekend!
In de maand september was de opdracht van de prijs-
vraag het oplossen van een sudoku puzzel, waardoor 
de coördinaten van de vindlocatie ingevuld konden 
worden. 

Tevens moest een som opgelost worden met behulp van  getallen 
uit de sudokupuzzel. De locatie was de brievenbus van Scouting 
Rheijnewoud. De som was 10. De prijs is een multi-sleutelhanger 
met kompas, thermometer en led lamp. 
 
De winnaar   van de septemberronde is  Desiré Straver
Inmiddels staat de oktoberprijsvraag open. Kijk daarvoor op Face-
book of  Instagram  van Scouting Rheijnewoud.  Een semafoorop-
dracht! Veel plezier met het uitzoeken en verbeteren.

Desiré Straver met haar prijs

Eerste sponsorbijdrage voor 
ROPARUN 2021 
uit Koudekerk is binnen!

door Frits Nijhof

Afgelopen 5-6 weken kreeg het ROPARUN team uit 
Rijnwoude, t.w. de Rhijndrifters, de mogelijkheid om 
bij Albert Heijn - Konincks in Koudekerk middels de 
emballage box hun sponsorgeld, resp. bijdrage voor 
het goede doel te vergroten. 

Om dit team te steunen kon-
den de klanten van AH afgelo-
pen maand deze emballage box 
vullen voor ondersteuning van 
het team Rhijndrifters. De uit-
eindelijke opbrengst is uitgeko-
men op 187,20 euro  Een hoge 
score! Bij deze in de eerste plaats 
hartelijk dank aan onze super-
markt voor het beschikbaar stel-
len van de emballage box. Op 
de tweede plaats natuurlijk dank 
aan alle klanten, c.q. dorpsgeno-
ten, die hun ‘statiegeld bon’, in 
de box te deponeren. Hartelijk 
dank daarvoor!  
 
Wat is de ROPARUN? 
De Stichting ROPARUN  (www.
roparun.nl) in Rotterdam or-
ganiseert jaarlijks de non-stop-
estafetteloop van Parijs, resp. 
Bremen naar Rotterdam – een 
afstand van ruim 530km.
Het doel van deze actie is zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
ter ondersteuning van projec-
ten, die het leven van terminale 
kankerpatiënten zo aangenaam 
mogelijk te maken onder het 
motto:  “Leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden toe-
gevoegd aan het leven”   

Jaar uitstel
De ROPARUN 2020 editie is tgv. 
het coronavirus niet doorge-
gaan. Met trots mogen we toch 
melden dat we met de Rhijn-
drifters bijna 6200 euro hebben 
opgehaald voor het goede doel. 
Geld wat met nu meer dan ooit 
hard nodig is. De ROPARUN 
organisatie zegt: “We moe-
ten weer vooruitkijken”. En dat 

geldt dus ook richting de ROPA-
RUN van 2021, in welke vorm 
dan ook, want: Opgeven is geen 
optie! 

Nadeel voor kleine 
organisaties
Door de impact van de Coro-
na-pandemie halen kleine goe-
de doelen minder geld op. Dit 
treft de goede initiatieven om 
de kwaliteit van leven te verbe-
teren voor mensen met kanker 
dus heel hard. Daarnaast wor-
den er door de Corona 5000 
minder kankerdiagnoses ge-
steld. Dit betekent dat men-
sen rondlopen met kanker zon-
der dit te weten en die hier niet 
voor worden behandeld. Hier-
voor is én moét meer aandacht 
komen.  M.a.w.:  Nu is meer dat 
meer nodig dan ooit! 

Afgelasting mogelijk
Natuurlijk is er het risico dat 
de estafetteloop uit Parijs in 
2021 eveneens wordt afgelast. 
De ROPARUN organisatie en 
de Rhijndrifters team 341 gaan 
in dat geval hoe dan meedoen 
aan een alternatieve ROPA-
RUN. Gaat de estafetteloop niet 
door, dan moet het maar zoals 
het gaat, maar lopen zullen de 
Rhijndrifters zeker! De Rhijn-
drifters, en Stichting Rhijndrif-
ters (ANBI status), zullen tot aan 
het geplande event - het Pink-
sterweekend van 2021 (22 - 24 
mei 2021) -  geld inzamelen 
voor de ROPARUN. 

Inzamelen nodig
Hoe team 341 dat doet? Wel, 
bijvoorbeeld d.m.v. statiegeld 

acties, de verkoop van gespon-
sorde producten en loten. Bo-
vendien doen we een beroep 
op sponsoren, want er zijn al-
lerlei materialen nodig; denk bv. 
aan benzine voor de voertuigen, 
juiste voeding voor de lopers, 
fietsers en begeleiders. 

Doneren via 'link'
Ook kunt u team 341 direct 
steunen;  dat kan via onze site 
van de Rhijndrifters   https://
www.rhijndrifters.nl/. Hiervoor 
is er rechtsboven een link;  klik 
daartoe op Doneer. Tevens is er 
hiervoor een IBAN nr. geopend; 

t.w. NL82RABO 0349 1484 30 
tnv. De Stichting Rhijndrifters.
Het team Rhijndrifters dankt u 
bij voorbaat voor uw donatie, 
alsmede alle aangeboden mate-

rialen, diensten en sponsorgel-
den. Wij houden u via onze site, 
de Facebookpagina en de Groe-
ne Hart Koerier nauwgezet op 
hoogte van de stand van zaken.  

De eerste donatiecheque is binnen dankzij de statiegeldactie van AH Koninks-Koudekerk
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Lezen, beleven en 
bewegen!
Bij PeuterStart Oranjestijn in Benthuizen zijn de peuters al een paar weken volop 
bezig met het thema ‘Dit ben ik/mijn lichaam’. Al spelend en ontdekkend leren de 
peuters hoe ze eruit zien, hoe de verschillende lichaamsdelen heten en wat ze er 
mee kunnen doen. 

De peuters hebben de babypop-
pen in bad gedaan, opzegvers-
jes geleerd en liedjes gezongen, 
hun gymkunsten laten zien in 
de speelzaal, zichzelf ‘levens-
groot’ getekend op behangpa-
pier en natuurlijk zijn er veel 
boekjes over het thema gelezen. 
Toen vorige week de nationa-
le Kinderboekenweek van start 
ging, zijn de peuters aan de slag 
gegaan met het maken van een 
eigen prentenboekje: een ‘ik-
boek’. Want lezen is niet alleen 
goed voor de ontwikkeling van 
peuters maar ook vooral heel 
erg leuk! Er wordt dan ook iede-
re dag voorgelezen en sinds een 
week beschikt PeuterStart over 
een prachtig vertelkastje, een 
‘kamishibai’, met vertelplaten; 
zo wordt voorlezen nóg leuker 
en interactiever.

Mama kwijt!!
Woensdag 7 oktober kwam juf 
Christianne op bezoek. Zij ver-
telde, ook met een vertelkast-
je, een prachtig verhaal: ‘Mama 
kwijt’. Het verhaal kwam echt 
tot leven toen Chistianne de fi-
guren uit het boek erbij haalde. 
Er was een mama uil, een baby 
uil, een eekhoorn, een kikker…
Eerst moesten de dieren beke-

Net als ieder jaar in oktober doet Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o  
ook dit jaar weer mee met de Nacht van de Nacht. 

We gaan in het donker wandelen op de Kruiskade. Het is een leuke ervaring om in het donker te luis-
teren naar de geluiden van de natuur. Twee gidsen nemen ons mee en weten veel te vertellen over de 
omgeving en over de geluiden. 
De Nacht van de Nacht wordt gehouden op zaterdag 24 oktober en de wandeling start om 20.00 uur.

Je moet je dit keer wel aanmelden voor deze activiteit. Er kunnen maximaal 14 mensen mee (2 
groepjes van 7). We verzamelen langs de weg tussen Spookverlaat 2 en 4 in. Opgeven via e-mail 
pr@vogelsrijnwoude.nl 

ken en geaaid worden, daarna het verhaal en toen…naar buiten! Daar hebben de peuters het verhaal 
al bewegend nagespeeld. Lezen, beleven en bewegen!

65 jarig bestaan Tamarco!

Koninklijke 
onderscheiding voor 
Rob Blauw

door Frits Nijhof
Totaal onverwacht was er tijdens de woensdag-
avondrepetitie van de Leiderdorpse show- en mar-
chingband Tamarco een bijzondere verrassing voor 
voorzitter Koudekerker Rob Blauw. 
Burgemeester Driessen van Leiderdorp kwam langs in het clubge-
bouw aan de Van der Marckstraat met de mededeling dat het ko-
ning Willem-Alexander had behaagd hem te benoemen tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd uitgereikt tijdens de 
viering van het 65-jarig bestaan van de Show- en Marchingband 
Tamarco te Leiderdorp.
Al 35 jaar actief
Al sinds 1985 is Rob Blauw vrijwillig actief voor Show- & Mar-
chingband Tamarco. Vanaf 1985 was hij algemeen bestuurslid en 
penningmeester. De vereniging dreigde op te houden met bestaan, 
waarop de heer Blauw samen met een aantal anderen het initiatief 
nam om Tamarco nieuw leven in te blazen. Anno 2020 is Tamarco 
een groeiende, gezonde vereniging met een grote maatschappelij-
ke en culturele functie in Leiderdorp. Er zijn op moment meer dan 
veertig spelende leden die tot dat corona toesloeg regelmatig sho-
woptredens gaven in binnen- en buitenland. Met 35 jeugdige leer-
lingen is ook de toekomst van de vereniging zeker gewaarborgd.

Vanaf de oprichting in 1994 tot 1999 was de heer Blauw (63) ook 
algemeen bestuurslid voor Stichting Internationale Rijntaptoe Eve-
nementen Leiden. Hij ontwikkelde met medebestuursleden initia-
tieven om muziekevenementen te organiseren in de regio Leiden. 
Mede dankzij zijn inzet is dit evenement uitgegroeid tot een evene-
ment die in binnen- en buitenland bekend staat als een taptoe op 
hoog niveau.
Daarnaast is de heer Blauw vanaf 2015 voorzitter van de Visvereni-
ging De Blauwe Zeelt te Woubrugge. Daar voert hij de functies van 
voorzitter, secretaris en penningmeester uit. 
Burgemeester Driessen prees Rob Blauw als “een vrijwilliger in 
hart en nieren”. Zij herhaalde de woorden van een van de leden 
van Tamarco aan: “Ieder mens zou wel een Rob in zijn leven willen hebben. En 
wij hebben hem…”
 Rob Blauw is woonachtig in Koudekerk maar omdat hij al jaren-
lang vrijwilligerswerk doet in Leiderdorp mocht burgemeester 
Driessen uit Leiderdorp hem het lintje opspelden in plaats van haar 
Alphense collega. 
Wij feliciteren onze Dorpsgenoot van harte met deze onderschei-
ding en hopen dat hij zijn vrijwilligerswerk nog vele jaren in ge-
zondheid en met plezier kan uitvoeren. 

In december: koffiepunten 
en vreemd-oud-geld!
Onthouden en de nodige voorbereidingen treffen, d.w.z nog 
eens al die vergeten laden doorzoeken naar de koffiepun-
ten en naar dat vreemd-oud-geld. Ook dit jaar organiseren 
de Lions de inmiddels bekende Douwe Egberts Waarden-
puntenactie; tevens zamelen de Lions het nog hier en daar 
rondslingerende vreemd (oud) geld in.

U weet het waarschijnlijk nog wel. Douwe Egberts zet de opge-
spaarde waardepunten om in klinkende pakken koffie. De hoe-
veelheid pakken Aroma Rood snelfiltermaling van 250 gram die 
Douwe Egeberst in ruil voor de waardepunten aan de 10 landelijke 
distributiecentra van de Voedselbanken schenkt, hangt af van de 
prijs van de koffie op de wereldmarkt. Dat er elk jaar heel wat kof-
fie naar de Voedselbank gaat, staat echter als een paal boven water.

De actie vindt - zoals elk jaar - plaats in de maand december. In 
de eerste weken van januari 2021 tellen de Lions de punten en het 
geld. Douwe Egberts heeft beloofd in februari 2021 de pakken kof-
fie kosteloos bij de distributiecentra af te leveren.

De Lions zullen in één van de GHK’s van november u nogmaals aan de actie 
herinneren in de hoop een flinke bijdrage te kunnen leveren aan - zoals dat 

zo mooi heet - ‘het lenigen van hoge nood!’
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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 18 oktober   09.30 uur Prop. A.A.Teeuw, 

Ridderkerk; 18.00 uur Ds C.H.Wesdorp, Zoetermeer  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 18 oktober 10.00 uur Mw B.C.Bos, Leiden. 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  18 oktober  09.30  uur Ds G.J. van Aalst,   

18.00 uur Leesdienst Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 18 oktober  09.30 uur Woord en 

Communieviering. Voorg. Past. S. Zuidersma. 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 18 oktober 09.30 uur Ds C.C.A. Melgers. 

De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 18 oktober 09.30 uur Prop. W. Koudijs, 

Vuren, 18.30 uur Prop. H. Meijer, Zoetermeer. 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 18 oktober om 10.00 
uur wordt de dienst in de Brug-
kerk geleid door dominee Wil-
lem  Biesheuvel. Het thema 
van de dienst is ‘Alles lijkt zo-
als het was’ naar het boek van 
Frits Spits over zijn pijn en ver-
driet na het overlijden van zijn 
vrouw Greetje en de troost die 
hij vond in Nederlandstalige 
liedjes. Om de dienst bij te wo-
nen dient u zich vooraf aan te 
melden via scriba@pknkoude-
kerk.nl. Volgens de huidige co-
rona-regels mogen er max. 30 
personen de dienst bijwonen. 
Tevens wordt men verzocht 
een mondkapje te dragen bij 
binnenkomst en bij het uitgaan 
van de kerk. De dienst wordt 
ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl. 

NAPRATEN OVER DE 
DIENST ‘ALLES LIJKT 

ZOALS HET WAS’
Wellicht dat u behoefte voelt 
om na te praten over de dienst 
van zondag 18 oktober (zie 
hiervoor). Op dinsdag 20 okto-
ber is daar op twee momenten 
een mogelijkheid voor. U bent 
welkom in Honswyc om 15.00 
uur ’s middags of om 20.00 
uur ’s avonds. De bijeenkomst 
duurt ongeveer anderhalf uur. 
Opgeven via jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl of met een te-
lefoontje naar dominee Willem 
Biesheuvel, 06 4379 9436.

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 
14 oktober is de Ontmoetings-
kerk open en op woensdag 21 
oktober de Brugkerk.
 

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

SOEP & PRAATJE
Eén keer in de 14 dagen op 
dinsdag in Honswyc. De eerst-
volgende keer op 20 oktober 
om 12.00 uur, daarna op 3 no-
vember om 18.00 uur en zo 
om en om in tijd. Vooraf aan-

melden verplicht via   06 1231 
7899 of agaath.koers@pknkou-
dekerk.nl

MEDITATIE
Op woensdag 14 oktober om 
20.00 uur is er weer een uur 
christelijke meditatie in de 
koorzaal van de Brugkerk. In 
de stilte en geleid door bijbel-
woorden zoeken we naar onze 
kern en naar God. Graag opge-
ven bij dominee Willem Bies-
heuvel of via jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl.

OPENSTELLEN 
VAN DE KERK 

Zoals u waarschijnlijk heeft ge-
lezen en gehoord, mogen er tij-
dens kerkdiensten nog maar 
30 personen aanwezig zijn. 
Dus meldt u aan, als u erbij wilt 
zijn. Helaas: vol is vol, maar dan 
kunnen we u op de lijst zetten 
voor de volgende viering
De kerk is op zondag 18 okto-
ber open vanaf 11.00 uur en 
Nico Wesselingh speelt, zoals 
u dit gewend bent, orgel. Om 
11.30 uur volgen na een kort 
welkom een gebed, een ge-
dicht of een lezing en nog wat 
orgelspel. Tijdens deze open-
stelling staat Maria, de moeder 
van Jezus centraal. Dit gebeds-
moment duurt ongeveer een 
kwartier, draai daarna je stoel 
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.                                                                                    
Op zondag 25 oktober om 
11.00 uur is er een woord en 
communieviering in de Ber-
narduskerk waarin pastor Lam 
voorgaat. 

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES  

U kunt intenties doorgeven 
en aanmelden voor de vierin-
gen bij parochiekern H.H. Mi-
chaël en Bernardus via email: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl  of via telefoonnum-
mer 071-3414210.

MONDKAPJES 
Ook bij de parochie komen vra-
gen over het gebruik van mond-
kapjes in de kerk. Bij het komen 
en gaan in de kerk is het aan te 
raden, maar het betekent nog 
altijd, dat afstand houden op 
anderhalve meter belangrijk 
is. Als dit niet lukt, omdat u bij 
voorbeeld samenwerkt als vrij-
williger, gebruik dan een mond-
kapje. Als u in de kerk zit, hoeft 

het mondkapje niet op, tenzij 
u dit zelf prettig vindt en het u 
een veilig gevoel geeft. Als u in 
een eucharistieviering bent en 
u gaat ter communie, doe dat 
zonder mondkapje, maar let op 
de anderhalve meter afstand. 
Er zijn ook vragen gekomen 
over de verwarming in de Ber-
narduskerk. We kunnen u laten 
weten, dat er geen lucht uit 
de kerk wordt aangezogen om 
te verwarmen, maar er wordt 
koude, schone lucht van buiten 
aangezogen.

LIVESTREAMVERBINDING 
Op zondagmorgen om 9.30 uur 
is er via een livestreamverbin-
ding een kerkdienst te volgen 
vanuit de Sint Bonifaciuskerk. 
De liturgie kunt u downloaden 
op de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl 

Wereldmissiemaand 2020: 
Gelukkig de vredestich-

ters (Matt.5,9) 
Stemmen van hoop in West-
Afrika. Missiezondag is het 
feest van solidariteit. We vie-
ren, dat we deel zijn van een 
wereldwijde gemeenschap van 
mensen, die verantwoorde-
lijkheid voor elkaar neemt. In 
deze coronacrisis kan de Ka-
tholieke Kerk van West-Afri-
ka een belangrijke rol spelen, 
want zij is met haar netwerk 
in bijna elk dorp aanwezig. De 
mensen vertrouwen eerder de 
kerkelijke medewerkers, dan 
hun regering. Deze stemmen 
van hoop wil MISSIO in de We-
reldmissiemaand laten horen. 
Zuster Maria Vitalis Timtere in 
Yola (Nigeria) zorgt voor fami-
lies, die gevlucht zijn voor Boko 
Haram en al jaren in provisori-
sche hutten wonen op het ter-
rein van de kerk, die bisschop 
Stephen Mamza meteen ter 
beschikking stelde. Zuster Ma-
ria: “Ik ging naar de gezinnen. 
Eerst spraken we over hygiëne 
en gezondheid, daarna echter 
vertelden de mensen mij hun 
verhalen over de vlucht. Ik luis-
terde en bemoedigde hen om 
niet op te geven”. Niet opge-
ven is ook nu met de corona-
crisis het motto. MISSIO steunt 
wereldwijd kinderen in nood, 
het pastorale werk van paro-
chies en de opleiding van pries-
ters en pastorale werkers, ook 
nu in tijden van corona. Help 
mee! Geef aan MISSIO Pauselij-
ke Missiewerken in de collecte 
op 18 oktober of stort uw bij-
drage op NL36INGB0006 1923 
37 t.n.v. Parochie H. Thomas 
omschrijving MISSIO. Meer in-
formatie: www.missio. Harte-
lijk dank ook namens de werk-
groep Missie, Ontwikkeling en 
Vrede. 

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 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven in de collec-
tebus achterin de kerk of als u 
iets wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Hartelijk dank voor 
alle goede gaven die reeds zijn 
binnengekomen.

SECRETARIAAT P
AROCHIEKERN

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is in deze weken, 

niet zoals gebruikelijk, geopend 
op de donderdagmiddag. 

Voor vragen kunt u altijd mai-
len naar: Secretariaat H.H. Mi-
chaël-Bernardus (hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl) 
en natuurlijk bellen naar 071-
3414210, want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de telefoon 
op. Het is een doorgeschakeld 
nummer, dus even geduld en 
de telefoon een aantal keren 
laten overgaan om contact te 
maken.
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www.bakkerammerlaan.nl

Gevuld                             
speculaastaartje

Diverse hartige 
snacks,     de 2e voor

De aanbiedingen gelden van 15 t/m 21 oktober

                                                            

5,-
                                                            

1,-

Heerlijke speculaas in              
allerlei soorten en maten

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

Italiaans
gehaktbroodje
Heerlijk gehaktbroodje van
mager rundergehakt. 
Op smaak gebracht met 
tomatensaus, een vleugje 
peperoni en zongedroogde
tomaten. Heerlijk!

Vleeswarentrio:

Boerenham
Mosterd 

Fricandeau
Kiprollade

4.49
Altijd handig!

Kip
blokjes 
500 gram

4.49
Weekendtip!

Bief
stukjes

4 stuks

8.98

Vlugklaarpakket:

4 Verse 
Worstjes
4 Gehakt
schnitzels

7.98
Uit eigen keuken!

Oosterse 
Wraps 

2 stuks

5.00
Altijd lekker:

Shoarma
vlees

500 gram

4.49
100 gram

1.49
Aanbiedingen zijn geldig van 

12 t/m 17 oktober 2020
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Overweging
In mijn laatste cursiefje heb ik de staf gebroken over de fra-ming-
manie bij journalisten en politici. Framing, het nieuws voor 
be-paalde doelgroepen smeuïg(er) maken... en dus schade toe-
brengen aan de objectiviteit, aan de integriteit van het medium. 
Het is uiteraard zeer verleidelijk, want nieuws is gewoon busi-
ness.
Toen ik hoorde dat er in Staphorst - ondanks de smeekbedes van 
Grapperhaus c.s. - toch op een zondag 3 kerkdiensten waren ge-
houden waarin ong. 600 mensen op vrolijke, nee dat woord zal 
ik maar niet gebruiken, op ingetogen wijze de diverse psalmen 
zonder mondkapje ten gehore hadden gebracht, dacht ik: even 
loeren hoe die activiteit in de diverse media wordt belicht. Ver- 
scheidene kranten hadden naast het artikel een foto geplaatst - het 
zal u niet verbazen - van een man in een donker pak met aan zijn 
zijde een vrouw in de Staphorster outfit.
Voor hij het artikel gelezen had, moest het de lezer al duideli-
jk(!) worden, dat hij hier te maken had met Neanderthalers in 
kle-derdracht.
Ik was aanvankelijk ook verbaasd over de act van de gelovige 
Staphorsters, maar na enige tijd drong het tot me door dat de be-
doelde kerk plaats biedt aan ruim 2000 mensen en dat de koster 
en de kerkenraad wel degelijk rekening hadden gehouden met de 
door de overheid gestelde condities. Dat was me dus ontgaan. Dat 
feit was door een aantal journalisten gebagatelliseerd, slordig!
Over de argumenten van de kerkbazen om de dienst toch door 
te laten gaan ondanks... etc. heb ik zo mijn twijfels. Als de re-
fo’s ervan uitgaan dat (bijv.) vaccineren wel leuk is, maar ver-
trou-wen op God beter... ja, dan haak ik af. Daar gaat het nu ech-
ter niet over.
Het gaat mij erom dat men ogenblikkelijk bereid is de messen 
te slijpen als er ook maar met één (half)woordje tegen het hau-
taine haardosje van de zgn. gezonde-verstand-jongens ingestrek-
en wordt. Als er hier en daar getwijfeld wordt over de zinvolle 
werking van mondkapjes, zijn de rapen direct gaar en ligt het 
etiket van ‘halfslachtig gezever’ binnen no-time bij de drukker.
We moeten uitkijken voor die gezonde klungels, want ze heb-
ben geheid een kort lontje en dat is gezien hun talrijke ‘volgers’ 
le-vensgevaarlijk.
Nog gevaarlijker echter is dat notoire malloten, gezond-ver-
stand-klungels én inboorlingen die juist dat gezond verstand 
missen overal een podium krijgen. In een gerenommeerd lan-
delijk dagblad kreeg de knuffelengerd Engel - een gesjeesde stu-
dent biofarmacie - twee bladzijden tekst om uiting te geven aan 
zijn waanideeën inzake het virusbeleid. Ik heb het gelezen en 
toen ik het artikel uit had, dacht ik slechts: waar ben ik in vre-
desnaam mee bezig geweest.
Maar goed... vrijheid blijheid en a.u.b. geen zedenpolitie, geen 
volmachten geven aan de fatsoensrakkers. Censuur op het uiten 
van ‘onfatsoenlijke grappen’ is ook zo’n heikel punt. Als een joker 
de draak steekt met kinderen met het syndroom van Down, met 
demente bejaarden, met geestelijk gehandicapten... hij gaat zijn 
gang maar. Het moet hem echter wel keihard duidelijk gemaakt 
worden dat hij dan wel de risee van de Nederlandse familie is. 
Daarover zwijgen is gewoon laf. Die plicht solidair te zijn met de 
zwakken mogen we ons niet laten ontnemen...

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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Energiecoachkoppel Ton en Yvon: 
”We zoeken naar een aha-erlebnis”
Energiecoöperatie Energiek Alphen en de gemeente Alphen aan den Rijn sloegen de 
handen ineen. Dit leidde tot de opleiding van een groep energiecoaches die wonin-
geigenaren in de gemeente gratis en onafhankelijk voorzien van een energieadvies. 

Met dit project ondersteunen 
zij woningeigenaren bij de vele 
keuzes op het gebied van ener-
giebesparing voor hun woning. 
De coaches geven advies over 
isolatiemogelijkheden, subsi-
dies en alle andere mogelijk-
heden die er zijn om energie te 
besparen in huis. Dat kan na-

melijk een flinke kostenbespa-
ring opleveren, comfort verho-
gen en, niet te vergeten: het is 
goed voor het milieu. We zoch-
ten twee energiecoaches op en 
interviewden hen over hun vrij-
willigerswerk bij Energiek Alp-
hen.

Ton en Yvon uit Boskoop beslo-
ten om samen energiecoach te 
worden bij Energiek Alphen. Als 
vrijwillige energiecoaches kij-
ken ze samen naar de bespaar-
mogelijkheden in een woning. 
“We kijken toch allebei naar an-
dere dingen”, vertelt Yvon. “De 
één naar het detailniveau, de 

ander naar het grote plaatje.”

De opleiding die de energiecoa-
ches volgden, leerde hen alles 
over een energieadvies. De tech-
nische kant, maar ook het voe-
ren van het gesprek. Hierdoor 
gaan ze nu goed voorbereid op 
stap. Eerst bepalen ze de priori-
teiten van de bewoner, vertelt 
Ton. “De één heeft de energie-
rekening als prioriteit, de an-
der comfort, of het milieu. Dat 
is erg van belang om te weten.”

Daarna gaan ze samen op de-
tailniveau door het huis. Gaan-
deweg haar verhaal neemt Yvon 
ons mee in de observaties die ze 
daar doet. “Ik let dan meer op 
de comfortkwestie en het aan-
passen van gedragsmatige ge-
woonten. Die zijn vaak ook van 
groot belang in het energie-ef-
ficiënter worden. Ton kijkt dan 
weer meer naar de isolatie, de 
grotere maatregelen.”

Tijdens het gesprek komt ook 
de meerwaarde van het gesprek 
aan bod. Er zijn toch al tiental-
len internetbronnen voor het 
verduurzamen van je woning? 
Dat is wel echt anders, stelt Ton: 
“Een persoonlijk energieadvies 
werkt drempelverlagend. We 
willen mensen een ‘aha-erleb-
nis’ geven. We kijken naar de 
voorkeuren van de specifieke 
bewoner. En naar de specifieke 
situatie van het huis natuurlijk. 
Dat doet het internet niet.”

Een soort eurekamoment creë-

ren dus. “Ja! Soms ligt een sim-
pele maatregel helemaal niet 
voor de hand. Een vriend van 
mij had bijvoorbeeld een der-
tig jaar oude vriezer staan. ‘Hij 
werkt toch nog’, is dan vaak 
het argument. Het advies is dan 
duidelijk: oude vriezer vervan-
gen door een nieuwe. De meer-
waarde van zo’n verandering is 
iets waar we mensen van be-
wust kunnen maken. Het maakt 
echt een verschil. Wij hebben 
het zelf ondervonden.”  

Wat ze willen bereiken met een 
energieadvies is wel duidelijk. 
De twee Boskopenaren zijn op 
zoek naar bewustwording. “We 
zoeken eigenlijk eerst het laag-
hangende fruit. Dat zijn de mak-
kelijke maatregelen waar ieder-
een mee kan beginnen.” Ze 
hopen dat die werken als een 
soort katalysator. Dat ze inspi-
reren tot het nemen van een 
aantal moeilijkere maatregelen. 
“We willen daarin graag en-
thousiasme kweken. Energiebe-
sparing moeten we met zijn al-
len eigenlijk zien als een mooie 
uitdaging.” 

Energiek Alphen verstrekt deze 
gratis energieadviezen in sa-
menwerking met de gemeente 
Alphen aan den Rijn. 

Alle woningeigenaren van de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
kunnen hier gebruik van ma-
ken. Het gesprek aanvragen kan 
op www.energiekalphen.nl. 

Het "energiecoachkoppel" staat voor advies voor u klaar!

‘je baan kwijt in Corona tijd. Wat doet dat met je ?’
Het verliezen van je baan hakt er bij veel mensen in. Deze workshop speelt speci-
fiek in op de actualiteit hiervan in deze corona tijd. Johanna Steen is een coach die 
veel ervaring heeft met het helpen van het verwerken van het verlies van je baan. 

Zij leert je in deze workshop hoe je hier mee om kunt gaan. Het gaat over wat ontslag met je doet, 
welke fasen van verwerking je tegenkomt en hoe je daar weer uit komt. Het is bovendien prettig dat 
je er niet alleen voor staat en de ervaringen van anderen hoort. 

De workshop (corona proof!) is op dinsdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de nieuwe biblio-
theek, Aarkade 10 in Alphen aan den Rijn. Het kost € 12,50 voor ledenpashouders en anders € 15,-. 
Aanmelden via de agenda op www.werkvindenalphen.nl

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden - Alphen is een neutrale, onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die werkzoe-
kenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. 
uit: lezingen, workshops, informatiebijeenkomsten, netwerken/wandelen en individuele begeleiding. 
In verband met de Corona-situatie hebben we onze dienstverlening ook omgebouwd naar online-
dienstverlening en zijn onze bijeenkomsten corona-proof. 

Voor meer informatie over ons volledig programma, zie onze website www.werkvindenalphen.nl

Oproep 
VIJK 40 jaar!!
Vereniging IJsclub Koudekerk bestaat 40 jaar. Daarom 
wordt er een jubileum clubblad gemaakt. Daarin wil-
len we zo veel mogelijk (voormalige) vrijwilligers la-
ten zien. 

We zijn helaas niet meer in het bezit van adresgegevens van alle 
voormalige vrijwilligers. Bent u vrijwilliger geweest bij VIJK? Mail 
dan a.u.b. een foto samen met de volgende gegevens: naam, perio-
de vrijwilligerswerk, inhoud vrijwilligerswerk. De foto mag recent 
zijn, of juist uit de periode dat u bij VIJK actief was. 

De mail mag naar : a.deregt@live.nl. Niet zo handig met de pc? 
Doe het dan in de brievenbus op Lagewaard 75. 

Alvast bedankt!
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Informatiepunt 
glasvezel geopend

door Jan Luuk van Dijk

Zaterdagmorgen, 10 oktober, heeft wethouder Schotanus het Glasvezelinforma-
tiepunt aan het Ambachtsplein in Hazerswoude-Dorp geopend. In de voormalige 
Doe-Het-Zelfwinkel op nummer 8 heeft het bedrijf Deltafiber Netwerk een in-
formatiepunt ingericht waar mensen advies kunnen krijgen over glasvezel en alles 
wat daarbij hoort. Adviseurs zitten daar klaar om vragen te beantwoorden of men-
sen te helpen bij het aanmelden.

Deltafiber Netwerk heeft het 
plan om in alle dorpen van 
Rijnwoude glasvezel aan te leg-
gen. Als 35 procent van de in-
woners van een dorp ‘ja’ zegt 
tegen de aanleg van het glasve-
zelnetwerk en voor 9 december 
zich aanmeldt bij een van de te-
lecomaanbieders, dan komt er 
in elke kern glasvezel. Volgens 
de heer Jansen van Deltafiber 
ziet het aantal inschrijvingen 
er ‘zonnig’ uit. “Als dit zich zo 
voortzet kan half december de 
eerste schep de grond in.”

Onbegrensde mogelijkheden
“Glasvezel heeft de toekomst en 
geeft onbegrensde mogelijkhe-
den op het internet” vertellen 

de mensen van Deltafiber. Met 
glasvezelinternet zijn de verbin-
dingen altijd heel stabiel en be-
horen storingen tot het verle-
den. Met glasvezel haal je ook 
de hoogst mogelijke internet-
snelheid. De download- en up-
loadsnelheid zijn even hoog. 
“Glasvezel geeft een hoge kwali-
teit, waardoor de beelden scher-
per zijn en het aantal tv-zenders 
onbeperkt” zo is de bezoekers 
op de gehouden informatie-
avonden verteld. Inmiddels zijn 
er drie voorlichtingsavonden 
geweest in Hazerswoude-Rijn-
dijk, Koudekerk en Hazerswou-
de-Dorp.  In de komende tijd 
volgen er nog drie avonden, te 
weten op 12 oktober in Pleyn’68 

in Hazerswoude-Rijndijk; op 13 
oktober in De Tas in Benthuizen 
en op 14 oktober nog eens in 
Hazerswoude-Dorp. En, omdat 
het in deze coronatijd niet altijd 
voor iedereen mogelijk is een 
avond bij te wonen volgt er op 
27 oktober nog een online in-
formatieavond.

Maar nu het Glasvezel Infor-
matiepunt geopend is kunnen 
mensen ook op werkdagen te-
recht op het Ambachtsplein. De 
openingstijden zijn: woensdag 
tot en met vrijdag van 11.00 tot 
18.00 uur. En op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk is 
op internet ook alle informatie 
te vinden. 

Wethouder Schotanus probeert de gevolgen van zijn openingshandeling in te schatten. Foto Jan Luuk van Dijk

Bernardus naar een knappe 
puntendeling bij SJC

door Peter Oudshoorn
Het is een druilerige zaterdagmiddag in Noordwijk. Het 
complex van SJC ligt er verlaten bij. Dit is de ambian-
ce waarin in deze tijd de wedstrijden gespeeld moeten 
worden. 

SJC - de gedoodverfde kampioen van het vorige niet uitgespeel-
de seizoen - ontvangt vandaag sv Bernardus dat dit seizoen de 
huid duurder verkoopt dan in het voorgaande. Dit is ook van-
middag duidelijk merkbaar. Bernardus heeft de gehele eerste 
helft licht de overhand, echter zonder dat dit tot grote kansen 
leidt. Vlak voor rust mogen de mannen uit Hazerswoude-Rijn-
dijk zelfs niet klagen als de bal vlak voor het doel langs gaat en 
voor Bernardus aan de goede kant van de paal over de achter-
lijn verdwijnt. 

Snelle goal na rust
Na de pauze is het een ander verhaal. SJC tapt uit een ander vaat-
je en Bernardus weet even niet goed hoe hier mee om te gaan .
Bijna onvermijdelijk komt SJC in deze fase dan ook op voor-
sprong als er bij een corner niet goed wordt verdedigd en de 
bal achter Luuk Enter in het doel verdwijnt.  Bernardus is het nu 
echt even kwijt en mag niet klagen dat de achterstand niet snel 
al verdubbeld wordt.
Dan worden toch de mouwen weer opgestroopt en met veel 
inzet en enthousiasme komt Bernardus  onder de druk uit en 
komt het zelf weer aan aanvallen toe. Dit resulteert dan ook in 
de gelijkmaker als Kevin Kersseboom een voorzet van rechts van 
Nordin Oudshoorn raak weet te koppen.
Hierna ontstaat een strijd waar beide ploegen voor de winst 
gaan, in de laatste seconde van de wedstrijd leek deze ook nog 
naar de Rijndijkers te gaan, maar de inzet verdwijnt maar net 
naast de paal. Deze keer voor Bernardus aan de verkeerde kant.

Volgende week wederom een uitwedstrijd, LSVV is dan de te-
genstander. Uiteraard is ook deze wedstrijd weer live te volgen 
via Facebook 

Knappe winst voor Aspasia Dames 1 
door Annet Volwater

Vrijdag 9 oktober stond de tweede wedstrijd op het programma. Helaas waren wij 
ook deze wedstrijd niet compleet, dus de teamfoto laat nog even op zich wachten. 
Tijdens het inspelen beloofde 
het een uitdagende wedstrijd te 
worden, de tegenstander Punch 
DS2 liet ons zien dat zij een 
flink balletje konden inslaan. 
Dit beloofde wat…we moesten 
dus vanaf het begin direct druk 
proberen te zetten. 
De eerste set konden wij deze 
druk direct toepassen. De ser-
vice lag goed en deze was las-
tig te passen voor Punch. Hier-
door lukt het punch niet om de 

aanval druk te zetten. De pass 
was ook goed aan Aspasia zijde, 
waardoor de eerste set met 25-
19 werd gewonnen.
Helaas bleek tijdens de tweede 
set, dat we deze druk en pass 
niet konden vasthouden. In 
het tweede gedeelte van de set 
stonden we ineens onder druk. 
Helaas was het niet mogelijk 
dit om te buigen. De pass was 
moeizaam en iedere gewonnen 
punt, werd beantwoord met 

een slechte service. Hierdoor 
ging de bal direct weer naar 
Punch. De tweede set werd dan 
ook verloren met 25-15. 
In de derde en vierde set kwa-
men we weer terug. Waar het 
mis ging in de tweede set, zag 
je dat dit in de derde werd her-
steld. De pass lag een stuk beter, 
waardoor ook de aanval meer 
kon worden benut. Zo werd de 
derde set gewonnen met 25-18.
De vierde set was het aan Aspa-

sia om het af te maken om zo 
met winst de wedstrijd te kun-
nen afsluiten. Aan het begin van 
deze set liepen Punch en Aspa-
sia gelijk op! Maar na 10 pun-
ten was Aspasia op volle toeren 
en werd deze set met gemak ge-

wonnen. Alle facetten van de 
wedstrijden liepen goed, pass, 
aanval en ook voldoende ser-
vicedruk. 
De wedstrijd werd gewonnen 
met 3-1 en zoals de rebus ook 
aangeeft….
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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

Woningbouwlocatie  
Westvaartpark stap dichterbij

Publicaties
Definitief afwijkingsbesluit zonneweide N11
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor het realiseren van een zonneweide 
op de locatie langs de N11, nabij de Prinsen Schouw in 
Alphen aan den Rijn. De locatie is kadastraal bekend als 
Hazerswoude, sectie I nrs, 465, 469 en 473.

Project
De locatie waarop de zonneweide zich bevindt, heeft een 
oppervlak van ongeveer negen 9 hectare. De zonneweide 
krijgt een netto-oppervlak van 4,1 hectare en wordt aange-
sloten op de kabels van de windmolens aan de overzijde 
van de eerder genoemde locatie. Het project ziet ook toe 
op het behoud en de ontwikkeling van de daar aanwezige 
natuur- en landschapswaarden.

Activiteiten
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende 
activiteiten:
-  bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht)
-  handelen in strijd met regels R.O (artikel 2.1, lid 1 onder 

a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat 
het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken vanaf 30 
juli 2020 tot en met 9 september 2020 voor iedereen ter 
inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode is geen ziens-
wijze ingediend.

Ter inzage
Vanaf 15 oktober 2020 ligt de verleende omgevingsver-
gunning met identificatienummer NL.IMRO.0484.
V2019375zonN11prs-VA01 gedurende zes weken ter 
inzage met bijbehorende stukken bij de informatiebalie in 

het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal inzien 
op de website www.overheid.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

Recht op geheimhouding in de Basisregistratie 
Personen (BRP)
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoons-
gegevens niet aan bepaalde instanties (derden) door te 
geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen 
als uw gemeente niet wettelijk verplicht is om uw 
gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens 
aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet 
tegengaan. Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de 
gemeente uw persoonsgegevens in de Basisregistratie 
Personen (BRP) af voor verplichte derden, zoals een notaris 
of advocaat, de Stichting Interkerkelijke Ledenadmini-
stratie (SILA) en vrije derden (niet commerciële instel-
lingen). Als een verplichte derde uw gegevens opvraagt, 
dan vragen wij u of u hiertegen bezwaar heeft. De 
gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van 
de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw 
gegevens worden verstrekt. Wanneer SILA of een vrije 
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Gemeente Alphen aan den Rijn heeft 5 hectare grond aan 
de westzijde van de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk 
aangekocht van Staatsbosbeheer. Die grond is nodig voor 
de realisatie van het treinstation Hazerswoude en de 
woningbouwlocatie Westvaartpark. Ter compensatie wordt 
door Staatsbosbeheer op 14 hectare deels nieuwe natuur 
aangelegd en deels bos geplant. Deze 14 hectare nieuwe 
natuur worden gefinancierd vanuit de hiervoor genoemde 
ontwikkelingen.

Aantrekkelijk en duurzaam
Het bedrijf Synchroon gaat de woningen van Westvaart-
park ontwikkelen, waaronder minimaal 25% sociale 
woningbouw. Het gaat om ongeveer 300 woningen. Het 
treinstation Hazerswoude wordt aangelegd door ProRail. 
De gemeente werkt, in overleg met de provincie Zuid-
Holland en ProRail, het stationsgebied verder uit. Daarna 
volgen het stationsplein en de openbare infrastructuur. De 
hele omgeving krijgt een aantrekkelijk en duurzaam 
karakter.

Natuurgebieden uitgebreid
De bomen op het aangekochte gebied moeten wijken voor 
woningbouw en de stationsontwikkeling. Maar ze worden 
ruimschoots gecompenseerd door bestaande natuurge-
bieden met hoogwaardige nieuwe beplanting uit te 
breiden. Zo is overeengekomen dat Staatsbosbeheer in 
Delft en Leidschendam een bestaand natuurgebied met 5 
hectare bos uit gaat breiden. Ook wordt het vogelweide-
gebied De Wilck, aan de Vierheemskinderenweg bij 
Hazerswoude-Dorp, met 9 hectare uitgebreid. Voor de 5 
hectare bos die weg gaat, komt dus 14 hectare nieuwe 
natuur terug.

Start werkzaamheden
Eind oktober 2020 vinden de eerste werkzaamheden 

plaats voor de realisatie van de woningbouwlocatie West-
vaartpark. Over een relatief kleine strook worden bomen 
verwijderd. Op die strook wordt voorbelastingsmateriaal 
gelegd voor de uiteindelijke realisatie van de ontslui-
tingsweg/bouwweg. Ook komen in die strook de kabels 
en leidingen voor de woonwijk. De overige bomen blijven 
nog enige tijd staan. De ontwikkeling van dit gedeelte van 
de woningbouwlocatie Westvaartpark is pas over een 
aantal jaren gepland. 

Planning
In 2021 starten de bouwwerkzaamheden voor de eerste 
bouwfase. De woningen worden in 5 bouwfasen aange-
legd. De verwachting is dat alle woningen opgeleverd zijn 
in 2027. Voor het einde van dit jaar komt er meer duide-
lijkheid over de realisatie van het station.

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

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

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

of Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

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

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

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

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit.

Mondkapje
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken wij u 
dringend om een mondkapje te dragen. 

Meer informatie
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.
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derde om uw persoonsgegevens vraagt, dan 
verstrekt de gemeente uw gegevens standaard 
niet. De gemeente verstrekt nooit persoonsgege-
vens aan commerciële instellingen of particulieren.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.alphenaandenrijn.nl.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied 
Boskoop – zevende wijziging 
(transformatiegebied Reijerskoop e.o.)
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 
1 september 2020 het ontwerpwijzigingsplan 
Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (trans-
formatiegebied Reijerskoop e.o.) is vastgesteld.

Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan geldt voor de percelen 
Reijerskoop 58-60, 64, 68, 78, ten noorden van 
68/78 en tussen 102-114, Biezen 116 en 144a en 
Goudse Rijweg 130 te Boskoop en voorziet voorna-
melijk in het amoveren en/of extensiveren van 
(sierteelt)bedrijven, dat zich (gedeeltelijk) bevindt 
in het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport 
Boskoop, en het realiseren van compensatiewo-
ningen en/of –rechten op grond van de ruimte-
voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswo-
ningen naar burgerwoningen en het samenvoegen 
van sierteeltpercelen.

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 15 oktober tot en met 25 november 2020 is het 
ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 
zevende wijziging (transformatiegebied Reijerskoop 
e.o.), met het identificatienummer NL.IMRO.0484.
BKbuigebbosk7wij-ON01 en de bijbehorende 
bestanden in te zien bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt het 
ontwerpplan ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in geavan-
ceerd zoeken de plannaam of bovenstaande plan-ID 
in te voeren). Gezien de coronamaatregelen raden 
wij u aan om het ontwerpwijzigingsplan digitaal te 
raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u 
het plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. 
Een afspraak kunt u maken via het algemene tele-
foonnummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpwijzi-
gingsplan bij het college van burgemeester en 
wethouders indienen: 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven 
dat het gaat om het ontwerpwijzigingsplan Buiten-
gebied Boskoop – zevende wijziging (transforma-
tiegebied Reijerskoop e.o.), met zaaknummer 
280004. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het gaat om 
het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop 
– zevende wijziging (transformatiegebied Reijers-
koop e.o.), met zaaknummer 280004.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement 
Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn, via 
telefoonnummer 14 0172. 

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, 
kunnen later beroep instellen tegen de 
vaststelling van het wijzigingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort 
II en ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Steekterpoort Alphen aan den Rijn
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8 
van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:12 
van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op 
29 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan 
Steekterpoort II is vastgesteld. Dit bestemmings-

plan maakt een vergroting van het bedrijventerrein 
mogelijk met een logistiek centrum voor groot-
schalig transport en logistieke bedrijven (ongeveer 
10,5 ha), een woon-werklint langs de Steekterweg 
(ongeveer 2 ha) en het aanleggen van een water-
berging met groenvoorzieningen in het oostelijke 
gedeelte van het plangebied. Ook is een ontwerp-
beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt ten oosten van de Limeslus en 
Steekterpoort I. In zuidelijke richting wordt het 
plangebied begrensd door de spoorlijn Leiden-
Utrecht en N11 en in noordelijke richting door de 
Steekterweg. In oostelijke richting ligt het agrarisch 
gebied van de Steekterpolder. Het beeldkwaliteits-
plan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit en de te 
hanteren welstandscriteria voor het gebied Steek-
terpoort I en II. Het gaat hierbij om de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en architectuur van de bebou-
wing en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling op de 
welstandsnota.

Wanneer en hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.Asteekterpoort2-ON01 met 
bijbehorende stukken (onder andere ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan), ligt vanaf donderdag 15 oktober 
2020 voor een periode van zes weken (tot en met 
woensdag 25 november 2020) op de volgende 
locaties ter inzage: 
-  Informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

plein 1, Alphen aan den Rijn. 
-  Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn ook 
digitaal raadpleegbaar op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak ID, 
onder vermelding van NL.IMRO.0484. Asteekter-
poort2-ON01.

Hoe kunt u reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan en beeldkwaliteitsplan? 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan 
iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling gemoti-
veerd een zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan bij 
de gemeenteraad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen.

Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult uw organisa-
tiegegevens in. In het formulier geeft u duidelijk 
aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan 
‘Steekterpoort II’ gaat met zaaknummer 332546. 
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw 
reactie duidelijk uw naam, adres en contactgege-
vens en geef aan dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Steekterpoort II’ gaat met zaaknummer 
332546. 

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement 
Ruimte van de afdeling Ruimte van Gemeente 
Alphen aan den Rijn, via telefoonnummer 14 
0172. Van uw mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt. 

Bekendmaking Ontheffing geluid 
(Bouwbesluit)
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: 
het verlenen van een ontheffing van het verbod op 
het veroorzaken van geluidshinder aan Horsman & 
Co Lisse B.V. voor werkzaamheden (vlinderen van 
de vloeren) aan de blokken 2 en 3 van nieuwbouw-
project De Harmonie aan de Stuyvesantlaan in 
Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden aan blok 2 
mogen worden uitgevoerd op één werkdag in week 
44 vanaf 19.00 uur tot 02.00 uur van de volgende 
dag, de werkzaamheden aan blok 3 mogen worden 
uitgevoerd op één werkdag in week 47 vanaf 19.00 
uur tot 02.00 uur van de volgende dag. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 - 

54 50 000). Dit besluit is geregi-
streerd onder kenmerk 2020262055.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de datum van verzending van 
het besluit daterend van 2 oktober 2020 
een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gestuurd 
naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Alphen aan 
den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan 
den Rijn. Aan de behandeling van het 
bezwaarschrift zijn voor de indiener geen 
kosten verbonden. Het indienen van een 
bezwaarschrift betekent niet dat het besluit 
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag sector Bestuursrecht, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag. Als om een voorlopige voor-
ziening wordt verzocht, geldt het besluit pas 
nadat op het verzoek is beslist. Voor de behan-
deling van het verzoek is griffierrecht verschul-
digd. U kunt een voorlopige voorziening ook 
digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor heeft u wel een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een 
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten. 
-  J.P. van Nieuwkoop Gouda Beheer B.V., Den Ham 

42 in Boskoop: het veranderen van een inrichting 
door opslag van looftrekdoeken en machines en 
het reinigen en repareren van looftrekdoeken

-  W.J. Ravestein en Zn. B.V., Reijerskoop 341 in 
Boskoop: het stoppen met de boomkwekerij en 
verwijdering van de propaantanks

-  Adal , Magazijnweg 12 A in Alphen aan den Rijn: 
het oprichten van een bedrijf voor de productie 
van reclame 

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemener-
giesystemen buiten interferentiegebieden of het 
lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders 
dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet 
altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan 
met een melding van de activiteiten. Burgemeester 
en wethouders hebben de volgende melding 
ontvangen: Nathan Projects B.V., Omloop 7 in 
Boskoop: het aanleggen van een gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichtingen. Tegen een 
melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken 
liggen niet ter inzage.

Ontwerp Structuurvisie 
Uitvoeringsparagraaf Woningbouw
Het college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn maakt op grond van 
de Inspraakverordening bekend dat er gelegenheid 
tot inspraak wordt geboden over de Ontwerp Struc-
tuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw.

Toelichting
Naar aanleiding van de dringende woningbehoefte 
aan sociale huurwoningen is in de door de gemeen-
teraad vastgestelde Alphense Woningmarktstrategie 
2019-2022 bepaald dat in elk woningbouwinitiatief 
in ieder geval 25% sociale woningbouw gerealiseerd 
dient te worden. De praktijk laat zien dat de bouw 
van dit aandeel sociale huurwoningen tot nu toe niet 
overal tot stand komt. Om te voorkomen dat de 
wachttijden voor deze woningen verder oplopen, is 
het noodzakelijk dat de initiatiefnemers tot woning-
bouw een bijdrage leveren aan deze opgave via een 
Vereveningsfonds. De juridische grondslag dient te 
liggen in de structuurvisies van Gemeente Alphen 
aan den Rijn. Met de Ontwerp Structuurvisie Uitvoe-
ringsparagraaf Woningbouw worden deze gewijzigd 
om het Vereveningsfonds mogelijk te maken.
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Terinzagelegging
De Ontwerp Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf 
Woningbouw ligt van 15 oktober tot en met 25 
november 2020 ter inzage. 
-  U kunt het ontwerp bekijken via 

www.ruimtelijkeplannen.nl door het invoeren van 
een adres en huisnummer of in geavanceerd 
zoeken het identificatienummer NL.IMRO.0484.
SVuitparwoningbouw-ON01 in te voeren.

-  U kunt het ontwerp ook tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis van Alphen aan den 
Rijn. Gezien de maatregelen die momenteel van 
kracht zijn voor het bestrijden van het corona-
virus raden wij u aan om het ontwerp digitaal te 
raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt 
u het ontwerp op afspraak inzien op het gemeen-
tehuis. Indien dat niet mogelijk is, zoeken wij met 
u naar een passende oplossing. 

Reageren
-  U kunt uw schriftelijke reactie indienen bij burge-

meester en wethouders, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw reactie duide-
lijk uw naam, adres en contactgegevens en geef 
aan dat het om het Ontwerp Structuurvisie Uitvoe-
ringsparagraaf Woningbouw gaat met zaak-
nummer 278794.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement van 
team Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via telefoonnummer 14 0172. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Wat gebeurt er verder?
De inspraakreacties worden betrokken bij de 
besluitvorming door de gemeenteraad. Tegen het 
besluit van de gemeenteraad staat geen beroep 
open. Een eindverslag van de inspraak wordt later 
toegezonden aan de indieners van de schriftelijke 
en mondelinge reacties.

Reserveren parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen
Burgemeester en Wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrische voer-
tuigen nabij:

-  J.H. van Straaten van Nesplantsoen 33, Boskoop
-  Friezengaarde 10, Alphen aan den Rijn
-  Emmalaan 43, Alphen aan den Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie op de website 
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken.

Vergunningen
1 tot en met 7 oktober 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
-  Zuiderkeerkring 34  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/815) 
-  Eendenkooi 42  

plaatsen luifel boven voordeur (V2020/816) 
-  Cantharel 20  

plaatsen windscherm (V2020/817) 
-  Anna van Saksenstraat 2  

vervangen oude carport (V2020/818) 
-  Charlotte van Pallandtlaan 18  

aanbrengen schoeiing aan waterkant in 
achtertuin (V2020/821) 

-  Stuifzwam 2  
veranderen kantoorruimte naar vijf 
starterswoningen (V2020/823) 

-  Westgouweweg 7A  
plaatsen kleinschalige windmolen (V2020/824) 

Boskoop
-  Babsloot 22  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/822) 
-  Voorofscheweg 229  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/825) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Guido Gezellestraat 39  

vervangen vijf serres door terrasschermen 

(V2020/812) 
-  Rijndijk 5A  

verbouwen bestaande stal/schuur voor vier à vijf 
nieuwe woningen (V2020/813) 

-  Melkweglaan 116  
plaatsen dakopbouw en dakkapel op 
voorgeveldakvlak (V2020/819) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Prins Bernhardstraat 56  

vervangen aluminium pui en plaatsen 
handelsreclame (V2020/814) 

Zwammerdam
-  Steekterweg 2-4  

realiseren afmeervoorziening en aanlegsteiger 
(V2020/820) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 7 (07-10-2020)  

tijdelijk plaatsen stacaravan voor recreatie (één 
jaar en tien maanden) (V2020/770) 

Alphen aan den Rijn
-  Norbertijnenlaan 144 (01-10-2020)  

plaatsen erfafscheiding en veranda (V2020/798) 
-  Engelenburg 4 (01-10-2020)  

vergroten uitbouw voorzijde (V2020/696) 
-  Pallasstraat 8 (01-10-2020)  

aanbrengen zonnepanelen op voorgeveldakvlak, 
aanpassen entree en vergroten garage 
(V2020/671) 

-  Dwarsstraat 2 (02-10-2020)  
verbouwen woning met dakkapel (V2020/739) 

-  Wipmolen 8 (02-10-2020)  
vervangen erfafscheiding (V2020/773) 

-  Raafstraat 154 (05-10-2020)  
realiseren nokverhoging op achterdakvlak 
(V2020/744) 

-  Marketentster 263 (06-10-2020)  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/809) 

-  Hooftstraat 146, Cornelis de Vlamingstraat 1A, 
1B en 1C (07-10-2020)  
verbouwen winkel en drie bovengelegen 
appartementen (V2020/646) 

Boskoop
-  Kooiweg 2 (01-10-2020)  

aanleggen inrit (V2020/635) 
-  Julianastraat 50 (01-10-2020)  

verbouwen bestaand jeugdhuis tot drie woningen 
(V2020/614) 

-  Reijerskoop 93 (06-10-2020)  
gedeeltelijk versterken fundering (consoles) 
(V2020/731) 

Hazerswoude-Dorp
-  Bentweg (sectie E, perceel 2390) (01-10-2020)  

tijdelijk plaatsen woonunit (V2020/667) 
-  Voorweg 28 (02-10-2020)  

herbouwen schuur voor agrarisch gebruik 
(V2020/559) 

-  Dijkgraafweg (sectie K, percelen 61 en 657) 
(06-10-2020)  
bouwen kas en oprichten van silo's voor 
wateropslag (V2020/631) 

-  Westeinde 27B (06-10-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor gebruik 
bedrijfswoning als plattelandswoning (V2020/665) 

Zwammerdam
-  Spoorlaan 19 (02-10-2020)  

plaatsen mast met hekwerk voor 
telecommunicatiedoeleinden (V2020/613) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) is de 
bezwaarclausule van toepassing. U kunt bezwaar 
maken via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 
Alphen aan den Rijn
-  Raadhuisstraat 118 (15-10-2020)  

brandveilig in gebruik nemen pand (V2020/591) 

Beroep
Voor deze beschikking(en) geldt de 
beroepsclausule.

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Pieter Doelmanstraat 17  

verzoek terrasvergunning overkapping terras vijf 
jaar (Grandcafé de Zaak B.V.) (D2020/110)

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 15 oktober 2020, gemeenteraadsvergadering, 20.00 uur (digitaal, live-
uitzending via de website)

•  Afwegingskader Warmte, vaststellen 
•  Ontwerpbestemmingsplan Cultuurhistorie, instemmen met ter inzage leggen
•  Bestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - 1e herziening, vaststellen
•  GEHEIME Facilitaire exploitatie Bentlanden II, vaststellen
•  Renovatie kleedruimte en kantine KV Tempo, budget beschikbaar stellen

Donderdag 29 oktober 2020, gemeenteraadvergadering, 19.00 uur (fysiek in de raadzaal, 
live uitzending via de website) (vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek 
aanwezig zijn)

•  Programmabegroting 2021

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de 
vergaderstukken 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 deels digitaal 
vanwege het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Koudekerk met tien on-
deruit tegen Warmunda

door Ron van Welzen
Vooraf probeerde Koudekerk de druk bij Warmunda te leggen, zij moeten en wij mogen. 
Bij winst van de thuisploeg zouden de Warmonders nu al tegen een achterstand van vijf 
punten aankijken. Maar zeker in de eerste helft leek het erop of de druk bij de thuisploeg 
lag en kreeg het vlak voor rust ook nog een rode kaart te verwerken. 

Tegenvaller was het afhaken van 
Joep van Tulder in de warming 
up. Joeri Goudkuil was zijn 
vervanger in het elftal waar-
in Sander Weijman de plaats 
in nam waar vorige week Ian 
van Asch nog stond. Het begin 
van de wedstrijd was gelijk fel. 
Al binnen twee minuten moest 
scheidsrechter Frikken optreden 

toen Sander Schmand en Sep-
her Saphi het met elkaar aan de 
stok kregen. De leidsman deed 
het af met beide geel, waarbij 
Saphi het geluk had dat zijn be-
weging met het hoofd richting 
Schmand door de leidsman niet 
werd gezien. Op het natte gras 
bleek het voor de twee ploe-
gen moeilijk voetballen, bal-

len schoten door en fatsoenlijk 
een bal aannemen lukte maar 
weinig. Kansen waren dan ook 
zeldzaam. Het gevaarlijkste mo-
ment kwam van de voet van Jay 
Langejans. Die zag zijn schot, op 
het natte kunstgras, doorschie-
ten en Warmunda keeper Rens 
van der Zwet met moeite de bal 
tot corner te wist verwerken. 

Vlak voor rust was er een cru-
ciaal moment toen Sander Sch-
mand een overtreding maakte 
op Pepijn Vis. Waar de scheids-
rechter het leek af te doen met 
een vrije trap was er na enige 
aarzeling toch een gele kaart 
voor Schmand, die had er in de 
openingsfase ook al één ontvan-
gen en Koudekerk moest de ge-
hele tweede helft met tien man 
verder. 
Jay Langejans werd het slacht-
offer van het feit dat Koudekerk 
met tien man verder moest, na 
rust was Sidney de Schepper 
zijn vervanger. Tegen tien man 
wisten de gasten van Warmun-
da nauwelijks een overwicht te 
creëren, dat het toch op voor-
sprong kwam had het deels te 
danken aan de weersomstan-
digheden. Sander Weijman tas-
te mis op een doorschietende 
bal en zo stond Sepher Saphi in-
eens oog in oog met Roy Dor-
repaal. In de korte hoek zette de 
speler, die misschien ook al niet 
meer op het veld had mogen 
staan, zijn ploeg op voorsprong. 
Op achterstand en met een man 
minder, Koudekerk leek op een 
nederlaag af te stevenen maar 
vreemd genoeg werd het steeds 
sterker. Warmunda wist geen 
raad met de man meer situatie 
en Koudekerk ging tot het gaat-
je. Joeri Goudkuil ging leeg ge-
speeld naar de kant en Yvar de 
Groot, een week eerder nog 
beslissend bij SJZ, kwam voor 
hem in het veld. Het was teke-
nend voor de inzet en de strijd-
lust van Koudekerk dat de ge-
lijkmaker er meer inzat dan de 
tweede treffer van Warmun-
da. Die gelijkmaker was dicht-
bij. Een vrije trap van Bas van 
Heerdt werd door Van Der Zwet 
niet goed verwerkt en in de re-

bound schoot Ruben van den 
Berg over. In de slotfase was 
Sem van Aalst nog heel dicht-
bij de meer dan verdiende ge-
lijkmaker maar op zijn schuiver 
had Van Der Zwet nog net een 
handje op de goede plek. De be-
zoekers stonden op dat moment 
ook al met tien man op het veld 
want in de extra tijd had Jasper 
Kortekaas in korte tijd ook 
tweemaal een gele prent gezien 
en die zag tot zijn grote opluch-
ting dat zijn uitsluiting niet het 
door Koudekerk verdiende punt 
opleverde. Na het laatste fluit-
signaal van de scheidsrechter 
was de opluchting bij de bezoe-
kers dan ook groot. Koudekerk 
droop letterlijk en figuurlijk te-
leurgesteld af. Het had zeker 
een punt verdient. Na afloop 
was Warmunda trainer Barry 
van Rijn zeer in zijn nopjes met 
de winst. “Wij gaan er van uit 
om eerst achterin de boel dicht 
te houden en van daaruit kij-
ken we wel verder ”verklaarde 
de trainer de speelwijze van zijn 
ploeg. Koudekerk Trainer Jarno 
Verweij was meer dan trots op 
zijn ploeg. “Kijk eens naar de in-
zet die er is geleverd, tegen een 
goede ploeg als Warmunda met 
een man minder en dan zoveel 
laten zien?  Ik kan niemand iets 
verwijten, al overheerst de te-
leurstelling. 

Warmunda neemt de koppositie 
over van Koudekerk wat nu een 
punt achterstand heeft. Kou-
dekerk heeft een week om de 
wonden te likken, daarna wacht 
de derby bij Hazerswoud-
se Boys. Hoewel met met deze 
omstandigheden weinig derby-
sfeer zal heersen zal het dan ook 
weer om drie belangrijke pun-
ten gaan. Ook dit daverende schot leverde Koudekerk geen treffer op. Foto Ron van Welzen

Hazerswoude-Dorp 
-  Raadhuisplein 1  

verzoek terrasvergunning overkapping (café De 
Egelantier) (D2020/111) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende 
borden:
Alphen aan den Rijn
-  Weerdestein 2 

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

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).
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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 15 okt  Courgette gevuld met gehakt en mozzarella met rijst  € 12,25
Vr. dag 16 okt  Bami Goreng met gebakken eitje en 2 stokjes saté  € 11,25
Za. dag 17 okt  Griekse burger met tzatzikki, feta, rode ui, tomaat en friet € 13,50
Zo. dag 18 okt  Voor: Maissoep
  Hoofd: Kalfsbiefstuk met rode portsaus, geserveerd met 
  wedges, warme groenten en een salade  € 21,50
Di. dag 20 okt  Stamppot met sperciebonen met karbonade en jus € 11,00
Wo.dag 21 okt  Risotto met paddenstoelen en salami  € 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 42 en maandmenu oktober
Weekmenu  Stamppot rode kool met speklapjes en kuiltje jus € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20   
 Hoofd: Varkenshaas met gemengde bospaddenstoelen,
  aardappelgratin, warme groenten en een salade € 18,25
  Dessert: Wafel met warme kersen witte 
  chocolade-ijs en een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

LET OP!
Wij verzorgen 

uw afhaalmenu 

of bezorgen van

uw bestelling!

DIVERSEN 
Graag wil ik ie-
dereen bedanken 
voor de bloemen, 
kaarten en ande-
re verrassingen bij 
mijn afscheid bij 
v.d.Linde. Het was 
geweldig! Tony 
Quartel. 

Op vrijdag 16 okto-
ber en zaterdag 17 
oktober is er weer 
een INZAMELINGS-
ACTIE bij Hoogvliet 
Hazerswoude voor 
de voedselbank. 
Helpt u mee?

Op 17 oktober 2020 
hoopt GIJS DEN HER-
TOG 90 JAAR te wor-
den. Misschien vindt 
u het leuk om hem 
een kaartje te sturen? 
Zijn adres: Dorps-
straat 67 E, 2391 BC 
Hazerswoude

Bij Hoogvliet Ha-
zerswoude staat op 
vrijdag 16 oktober 
en zaterdag 17 ok-
tober een MOOIE 
STELLING MET 
LAAGGEPRIJSDE 
PRODUCTEN. Spe-
ciaal voor de ac-
tie van de voedsel-
bank. Helpt u mee 
het een succes te 
maken?

17 okt 2020 hoopt 
JAN VAN DER 
KRAATS 90 JAAR te 
worden. Misschien 
leuk om een kaartje 
te sturen? Adres Ha-
zelhof 20 2391 AP 
Hazerswoude

Juist in deze coro-
natijd is uw hulp 
voor de voedsel-
bank extra hard no-
dig. Helpt u komend 
weekend mee bij de 
actie bij Hoogvliet 
Hazerswoude?

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

TE KOOP
GROTE POMPOENEN 
VERKOOP  Halloween 
Landlustweg t.o. nr.7
Alphen ad Rijn/
Koudekerk Tel. 
0640197889

ARENDSOOG BOE-
KEN. Nummers 1 
t/m 50. Alles of 
niets. 0172 589024 
na 18.00

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

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

Voor al uw goud en zilver reparaties.
Wij repareren alle merken horloges.

www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

169,-
47,50

Garonne
kinderhorloges
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Hoe energiek bent u?
Vraag een gratis energieadvies aan voor uw 
koopwoning op energiekalphen.nl en ontdek het!

Onze vrijwillige 
energiecoaches helpen u met:

� Een onafhankelijk energieadvies 
voor de verduurzaming van uw 
woning

� Tips over de verlaging van uw 
energiekosten en het verhogen 
van uw wooncomfort

� Informatie over 
subsidieregelingen

� Advies zonder verdere 
verplichtingen

in samenwerking met de gemeente

Sint Maartenfeest Kou-
dekerk dit jaar afgelast...
Normaliter wordt jaarlijks op 11 november, of de avond er voor het Sint-Maartensfeest  wordt ge-
vierd in sommige streken van Nederland. Dat was inmiddels ook in Koudekerk het geval. 

Sint-Maartensfeest.  Dit tafereel zullen we dit jaar moeten missen.

Op de Prins Bernardstraat bij de 
boekenprieel bij Verzorgings-
huis Rhijndael werden ’s avonds 
voor de kinderen lekkers met 
wat te drinken uitgereikt om 
vervolgens het dorp door te lo-
pen en bij de huizen om het 
alom bekende liedje te gehore te 

brengen om hiermee de beken-
de lekkernijen te scoren. 

Niet verantwoord
Met de huidige geldende coro-
namaatregelen is dit helaas niet 
op een veilige en verantwoor-
den wijze te realiseren. De or-

ganisatoren van dit festijn, Jan-
nie en Rob Strik dragen ook een 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid in de strijd tegen het 
virus. 

Rob: "Een teleurstellende con-
clusie; heel begrijpelijk dat ie-

dereen hier enorm van baalt”. 

Hopelijk volgend jaar wel
Zo als het er nu uitziet, wor-
den de regels op korte termijn 
niet versoepeld. Een eventueel 
uitstel naar latere datum zit er 

daarom op dit moment niet in.
We hopen allemaal dat we het 
virus spoedig onder controle 
krijgen en dat we het Sint-Maar-
tensfeest volgend jaar weer op 
de gebruikelijke wijze kunnen 
vieren.
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 RONDUIT DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM
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2.-
PER NET

 Per kilo 2.67

Westmalle, 
Brugse Zot, 
Straffe Hendrik, Trolls, 
Jopen of Gulpener 
boeren collab
4 fl esjes van 0.25 - 0.33 liter
Van /6.00 - /9.80

 Beemster kaasplakken 
 3 pakken van 125 - 150 gram 
Van /5.94 - /8.25
 Uit de wandkoeling 

 Starbucks 
ijskoffi e 
 Alle bekers van 
220 ml 
Van /1.53 - /1.67

1.-
PER BEKER

 Campina 
Langlekker 
6 pakken van 1 liter 
Van /6.90 - /7.74

 Campina  Campina 

Van 
5.-
6 PAKKEN

3.-
4 PAKKEN

7.-
4 PAKKEN

1.-
3 STUKS

 L'OR koffi ecups 
 4 pakken met 10 stuks 
Van /10.76 - /11.84

 Lipton, SiSi, Pepsi, 
Hero, Taksi, First 
Choice of 
BubbelFrisss 
 3 fl esjes of blikjes van 
0.25 liter 
Van /1.17 - /1.74

 Taksi of 
Dubbel Drank 
 4 pakken van 
1 - 1.5 liter 
Van /3.92 - /5.52

 SanLucar 
mandarijnen 
 Net van 750 gram 
Van /2.89

 Beemster kaasplakken 
 3 pakken van 125 - 150 gram  3 pakken van 125 - 150 gram 

5.-
3 PAKKEN

KNALLER

Geldig van 14 t/m 20 oktober 2020

DE HELE WEEK SCHERPE BIERAANBIEDINGEN

Geldig van 14 t/m 20 oktober 2020

���������������
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SPECIAL

HOOGVLIET.COM

bier

HOOG20-3021 Bierspecial wk42 200x253+15mm_WT.indd   1

02-10-20   10:16
Bekijk alle bieraanbiedingen in onze bierspecial

5.99
PICK & MIX

4 FLESJES

Brugse Zot, 
Straffe Hendrik, Trolls, 

99
50%
KORTING

bij aankoop 

van 4 fl esjes

Me� 
grati� 
gla�! 


