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Na de brand van 12 mei een nieuwe start....

Restaurant Hou Sing opent in
november weer haar deuren!
door Diana Baak

airco-dokter

Sinds een brand in de keuken op 12 mei is ‘de chinees’ van HazerswoudeRijndijk gesloten. Maar
met een volledige verbouwing en nieuwe menukaart maken eigenaren
Fang en Riko Hu in november een nieuwe start.
In 2001 heeft de familie Hu het
restaurant aan de Da Costasingel overgenomen. Al 19 jaar
hebben zij een trouwe klantenkring in Hazerswoude-Rijndijk
en omgeving. Hun twee zoons
zijn in die periode in het dorp
opgegroeid en helpen inmiddels waar nodig mee in het restaurant.

www.airco-dokter.nl

ook zelf gemaakt.” Ik heb een
kijkje mogen nemen bij de verbouwing die nu in volle gang is.
Ik kan nu al zien dat het prachtig en heel sfeervol gaat worden.

Corona en brand
Dit voorjaar was de brand een
tweede grote tegenvaller voor
restaurant Hou Sing. Ze moesten in maart al de deuren sluiten vanwege de corona lockdown en waren met afhalen en
thuisbezorgen van maaltijden
net weer goed aan het opkrabbelen.
De brand kwam daar nog eens
bovenop. Het was een grote
shock voor de familie Hu. “Je
bent in eerste instantie helemaal
van de kaart. Je weet in zo’n situatie echt niet wat je overkomt

Service
terwijl
u
wacht!

Fang Hu van restaurant Hou Sing Foto Diana Baak
en hoe je verder moet”, vertelt
Fang. “Maar we zijn al snel weer
nieuwe plannen gaan maken en
hebben besloten meteen de hele
zaak te verbouwen, want de inrichting was niet meer van deze
tijd.”
Moderne inrichting
De nieuwe zaak krijgt een
prachtige keuken en wordt in
een geheel nieuwe stijl ingericht met veel lichtkleurig hout
en bamboe. Fang: “Riko heeft
helemaal zelf bedacht hoe het
moest worden en zelf de tekeningen gemaakt. Een aannemer
doet de verbouwing en de inrichting van de keuken, maar
Riko heeft de inrichting van het
restaurant samen met vrienden

Nieuwe menukaart
“We hebben ook de kaart aangepast. Naast de traditionele Chinese en Indonesische gerechten,
is er ook plek voor de ‘gezonde’ keuken. Zo zal er meer vis
op het menu staan en komt er
een Japanse sushibar. Een feestelijke opening zit er vanwege corona helaas niet in. We starten
in eerste instantie alleen met afhalen en bezorgen van maaltijden en hopen zo snel mogelijk
ook gasten in ons nieuwe restaurant te kunnen ontvangen.
En natuurlijk komt er een mooie
actie voor alle klanten!”

| 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
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Familieberichten

Vandaag is de dag
hij komt maar één keer.
Morgen dan is het
vandaag al niet meer

Als ik er niet meer ben
Treur dan niet
Maar kijk naar alle bloemen
Het verzacht het verdriet
Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Annige Niesje
Kraan-van der
haven
Weduwe van Gerrit Kraan
* 12 juni 1939

Niet zeuren, geniet
van het leven, het mág.
Maar doe het vandaag
want vandaag is de dag.
Toon Hermans

Met enorme bewondering en respect
voor de manier waarop hij met zijn ziekte
is omgegaan, laten wij verdrietig weten dat
in zijn vertrouwde omgeving is overleden
mijn lieve man en vader en onze trotse opa

Johannes Cornelis
Scholtes

Laurens Gerardus van Eendenburg
Sinds 2005 weduwnaar van Renske Petrejus

Loosduinen
29 december 1927

Leiderdorp
3 oktober 2020

			
Het is goed zo.
		
Kinderen en kleinkinderen.
Correspondentieadres:
E.W. van Eendenburg,
Burgemeester de Herderplantsoen 7
2396 WX Koudekerk aan den Rijn
		
De plechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

- Jan -

† 27 september 2020
Kees en Petra
Susanne en Francesca
Saskia en Casper
Nadine en Ton

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden was, hebben wij
afscheid genomen van onze vader en opa

‘s-Gravenhage
* 2 juni 1946

Alphen aan den Rijn
† 29 september 2020

Marianne van Wijnen - Scholtes

Martin en Joke
Niels en Amber
Nancy en Thomas
Robby en Laura

Nathalie Scholtes
Julian, Casper
Carinne Scholtes

Jaennelle en Paul
Erwin en Tracy
Daniëlle
Ruben
Stefan

De afscheidsbijeenkomst heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

"Het komt goed"

Dotterbloem 69
2408 LA Alphen aan den Rijn

Correspondentieadres:
Familie Kraan
Rembrandtlaan 5
2391 CM Hazerswoude-Dorp

Na twaalf jaar heeft Marien zijn rust gevonden. Geen pijn meer en
een weerzien met Marja op een plek waar het goed is.

Marinus Cornelis Bastiaan Slappendel
Marien

Wij bedanken alle medewerkers van
verzorgingshuis Driehof voor de
liefdevolle verzorging.
De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op vrijdag 2 oktober
in crematorium Alphen aan den Rijn.

Voorofscheweg 15
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

* 2 februari 1951
† 28 september 2020
echtgenoot van Marja Slappendel – Belt †
Rudo en Joyce
		
India & Rumi

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Debbie †
Patty en John
		
Milaya & Novi
De uitvaart heeft zaterdag 3 oktober plaatsgevonden
in besloten kring.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Als schilder blijf je altijd geïnspireerd door licht. Licht is beweging,
vreugde, licht is leven. En hoe belangrijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn
schilderijen.
Ik zie soms ook licht in mensen.
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn
schilderijen.
Als ik ooit afscheid van dit leven
neem, wil ik graag door een laan van
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn.
Leven is licht.
Mathieu Booms

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van onze broer.
Zoals hij zelf zei; 'Ik kwam als laatste, maar ga als eerste'. De kracht,
de rust, zijn positieve houding blijven ons bij. We missen je.

Marien Slappendel
* 2 februari 1951

† 28 september 2020

De zussen Willemien, Bep, Ali, Leny, Ineke, Joke
en zwagers Jan en Piet
Rien†, Frans† en Marnix†

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht
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JE WAS EEN ROTS IN DE BRANDING
EN KOERSTE RECHT DOOR ZEE
JE TROTSEERDE STORM EN GOLVEN
ALLEEN...
VANDAAG HAD JE DE WIND NIET MEE...

INTENS VERDRIETIG, MAAR MET EEN
ONUITWISBARE HERINNERING AAN ZIJN
LEVEN, HEBBEN WIJ GEHEEL ONVERWACHT
AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN
MIJN LIEVE MAN EN MAATJE, ONZE
ONVERGETELIJKE PAPA EN OPA

KAREL FERDINAND
VONK
27 AUGUSTUS 1947

30 SEPTEMBER 2020

WIL VONK - FAVIER
RENÉ EN LINDA
MAAIKE, MANON
OSCAR
MAX, DAAN
PATRICK EN BRENDA
ASHLEY, KEVIN, JAYDEN
CHAALIESA, ROMISAH

HERMAN HEYERMANSSTRAAT 11
2394 VR HAZERSWOUDE RIJNDIJK
DE CREMATIEPLECHTIGHEID HEEFT

Eerste vrijwilligersavond
dit jaar voor VPTZ Aurelia
Afgelopen week werd voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst voor de vrijwilligers van Aurelia georganiseerd. Bij Honswyc in Koudekerk aan den Rijn was er ruimte om op afstand elkaar
weer te ontmoeten.
Gedurende het gehele jaar zijn de vrijwilligers van Aurelia ingezet om ondersteuning te bieden bij mensen die graag de laatste levensfase in hun vertrouwde omgeving willen zijn.
Een aantal vrijwilligers kiest er bewust voor om niet aan de slag te gaan en dat is
goed dat zij dit aangeven. Gelukkig kunnen de hulpvragen die binnenkomen goed
ingevuld worden door de overige vrijwilligers. Maar we blijven natuurlijk op zoek
naar nieuwe vrijwilligers om op deze manier alle zorgvragen in de toekomst te
kunnen beantwoorden.

INMIDDELS PLAATSGEVONDEN.

De vrijwilligers van Aurelia komen elkaar in de praktijk niet
veel tegen, heel soms lossen
zij elkaar wel eens af. Daarom
is het fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten op een avond
als deze. Een moment om bij te
praten, updates te geven over de
organisatie en gezellig aan de
slag te gaan met een quiz.
Alles net even anders dan je normaal zou doen, maar het was
goed om elkaar weer in deze samenstelling te ontmoeten.
Wilt u meer weten over de zorg
die wij bieden aan mensen thuis
in de laatste levensfase of over
het vrijwilligerswerk? Graag
vertellen wij u er meer over.
Kijk op www.vptzaurelia.nl of
bel 06-51445726

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 koffiepunten en naar dat vreemd-oud-geld. Ook dit jaar organiseren de Lions de inmiddels bekende Douwe Egberts Waardenpuntenactie; tevens zamelen de Lions het nog hier en
daar rondslingerende vreemd (oud) geld in.
U weet het waarschijnlijk nog wel. Douwe Egberts zet de opgespaarde waardepunten om in klinkende pakken koffie.
De hoeveelheid 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 koffie naar de Voedselbank gaat, staat echter als een paal boven water.

ammonietuitvaart.nl

Van het vreemd en oud geld maken de Lions heel mooie euro’s en
deze splinternieuwe euro’s komen ten goede aan de stichting Fight for
Sight. De oogartsen en hun medewerkers (die samenwerken met De
Wilde Ganzen) krijgen van deze stichting de nodige financiële hulp
teneinde onnodige blindheid in derdewereldlanden te bestrijden of
te voorkomen. Bepaalde soorten blindheid kunnen via een eenvoudige (staar)operatie verholpen worden. Het moge duidelijk zijn dat zo’n
kleine maar uiterst efficiënte operatie voor heel veel arme mensen
een complete wereld doet opengaan!
Evenals vorig jaar staan de bekende dozen weer opgesteld in de diverse supers van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk. Uiteraard hopen de Rijnwoudse Lions dat u nog eens terdege
snuffelt in de diverse kasten en laden... de Voedselbank en Fight for Sight zullen u dankbaar zijn.
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
koffie 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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Belangrijke informatie over
mondkapjesplicht in gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude-Dorp
In verband met de aanscherping van de landelijke corona-maatregelen hebben wij
als zorginstelling ook aanvullende maatregelen genomen. Per 5 oktober 2020 is het
dragen van een mondkapje in alle publieke ruimtes van het gezondheidscentrum
verplicht voor volwassenen en kinderen ouder dan 13 jaar.

Houd hier ook rekening mee bij het halen van de griep- en/of-pneumokokkenvaccinatie!
Ook bij het dragen van een mondkapje geldt dat u het gezondheidscentrum niet mag betreden bij
koorts, verkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak of benauwdheid. U zal dan eerst
telefonisch contact moeten opnemen met degene bij wie u een afspraak heeft staan.

Raadpleeg voor uw afspraak de www.gezondheidscentrumlindehof.nl
voor actuele informatie rondom het coronavirus, zodat u goed op de
hoogte bent.

Voorlopig reserveren Fruitstalletje Landlustweg vol met
voor bezoek aan bieb mooie groenten en vruchten!
De oogst is in volle gang en het fruitstalletje wordt dagelijks gevuld met verse appelAlphen
tjes, peren, courgettes en pompoenen. Al vele jaren staat er op de Landlustweg 10a
De nieuwe bibliotheek in Alphen aan den Rijn is vorige week geopend en de belangstelling om er een kijkje te nemen is groot.
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen kan
de bibliotheek in Alphen aan den Rijn niet meer onbeperkt bezoekers ontvangen en moet u reserveren.

een fruitstalletje van de familie Kraan-Geenen met fruit en “vergeten” groenten.

Vanaf maandag 5 oktober kunnen alleen bezoekers die vooraf een
reservering plaatsen via de website of telefonisch naar binnen.
Deze maatregel geldt uitsluitend in de vestiging aan de Aarkade
in Alphen aan den Rijn. De overige vestigingen van de Bibliotheek
Rijn en Venen kunnen wel zonder reservering bezocht worden.
Bezoekers van de overige vestigingen wordt bij de ingang gevraagd
om zich te registreren in verband met bron- en contactonderzoek
bij een besmetting.
Bezoek reserveren in Alphen aan den Rijn
Voor een bezoek aan de bibliotheek in Alphen aan den Rijn kan er
per tijdslot van 30 minuten gereserveerd worden. Op de website
www.bibliotheekrijnenvenen.nl van de Bibliotheek Rijn en Venen
kunnen bezoekers zich aanmelden. Mensen die het lastig vinden
om een online reservering te plaatsen kunnen telefonisch contact
opnemen met de bibliotheek via 0172 475 771 optie 1.
Erfgoedcentrum
Ook het Erfgoedcentrum kan alleen na het maken van een afspraak
bezocht worden. Deze afspraak wordt altijd persoonlijk door een
medewerker van het Erfgoedcentrum gemaakt. Aanvragen kunnen
gedaan worden via een mail aan studiezaal@bibliotheekrijnenvenen.nl.
Mondkapjes verplicht
Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle vestigingen van
de Bibliotheek Rijn en Venen.
Speciale uren
In Alphen aan den Rijn is dagelijks het eerste openingsuur beschikbaar voor bezoekers met een minder goede gezondheid. Ook dit
moet via de website of telefonisch gereserveerd worden.
In de andere bibliotheekvestigingen is het eerste halve uur
na opening speciaal beschikbaar
voor deze doelgroep.
Andere bezoekers wordt gevraagd om hier rekening mee te
houden.

Alles wordt gekweekt in onze
eigen hoogstam boomgaard,
moestuin en pompoenenveld.
Op biologische wijze onbespoten en zonder kunstmest. De
boomgaard bestaat uit veelal oude smakelijke fruitsoorten
zoals sterappel, goudrenet en
stoofpeer. Na een seizoen van
zaaien, vertroetelen en oogsten
wordt het fruit verkocht in het
fruitstalletje langs de weg. Het
pompoenenveld wordt omringd door een prachtige wilde
bloemen weide waar veel insecten op af komen die ook meteen onze pompoenenplantjes
bestuiven.
Op dit moment hebben we heel
veel pompoenen zoals de knaloranje Hokkaido (eetbaar met

schil), en flespompoenen. Heerlijk om bv soep van te maken.
En grote ronde Halloween pompoenen in verschillende maten. Deze worden veel gebruikt
bij Halloween om een gezichtjes uit te snijden (eveneens eetbaar!).
Onze klanten zijn vooral toevallige passanten, wandelaars en
fietsers uit de buurt van Koudekerk en Alphen aan den Rijn.
We merken dat de cirkel steeds
groter wordt en er steeds meer
mensen ook uit omliggende
gemeenten langs komen. Via de
website worden we ook benaderd door collega fruitstalletjes
en scholen. Het principe blijft
dat je ons fruitstalletje moet be-

zoeken en voor een klein bedrag een zak appeltjes of een
pompoen kunt uitzoeken. Sinds
dit jaar kunnen mensen ook met
een tikkie betalen.
De verkoop loopt goed. We hebben de tijd mee want geheel in
lijn met de laatste food-trends
is alles wat we telen ‘healty, lokaal geproduceerd en met een
vleugje nostalgie uitgestald’.
Binnenkort gaan we de hoogstamboomgaard uitbreiden met
oude fruitsoorten zodat we
onze klanten nog beter kunnen
bedienen.
Fruitstalletje Landlustweg
Landlustweg 10a
Alphen aan den Rijn
www.fruitstalletje.nl
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 11 oktober om 10.00
uur wordt de dienst in de Brugkerk geleid door dominee F.C.
de Ronde uit Fijnaart. Om de
dienst bij te wonen dient u
zich vooraf aan te melden via
scriba@pknkoudekerk.nl. De
dienst wordt ook uitgezonden
via www.kerkdienstgemist.nl.
OPENSTELLING
PROTESTANTSE KERK
Op woensdagochtend van
10.30 – 11.30 uur kunt u binnenlopen om even stil te zijn,
een kaarsje aan te steken, of
de aanwezige pastor persoonlijk te spreken. Op woensdag
7 oktober is de Brugkerk open
en op woensdag 14 oktober de
Ontmoetingskerk.
VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van
de maand zullen wij als pastoraal team een korte video maken over dingen waar wij in
deze tijd op stuiten of die ons
inspireren. De videoboodschap
is te vinden op www.pknkoudekerk.nl
SOEP & PRAATJE
Eén keer in de 14 dagen op
dinsdag in Honswyc. De eerstvolgende keer op 20 oktober
om 12.00 uur, daarna op 3 november om 18.00 uur en zo
om en om in tijd. Vooraf aanmelden verplicht via 06 1231
7899 of agaath.koers@pknkoudekerk.nl
SAMEN BIJBELLEZEN
Bij een aantal trouwe deelnemers aan het Samen Bijbellezen is er weer behoefte om
bijeen te komen. Dat gaan we
wel doen in “coronaproof-opstelling” en wel op dinsdag 13
ok¬tober om 20.00 uur in Onder Dak. Ook nieuwe deelnemers zijn zeer welkom. Wel
graag aanmelden bij dominee Willem Biesheuvel, tel.
071 3614650. We lezen deze
keer een pittige maar ook fundamentele tekst uit de Bijbel:
woorden van de apostel Paulus uit 1 Korintiërs 1:10-31.
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 bijbelwoorden zoeken we naar onze
kern en naar God. Graag opge-

ven bij dominee Willem Biesheuvel of via jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl.
ZONDAG 11 OKTOBER
11.00 UUR
Op zondag 11 oktober is er een
eucharistieviering in de Bernarduskerk waarin pastoor
Versteegen voorgaat. Muzikale begeleiding met o.a. Mevr.
Anne-Marie de Groot-Wesselingh en Dhr. Mattijs Vijverberg.
Graag van tevoren aanmelden!
AANMELDEN VOOR DE
VIERINGEN EN INTENTIES
U kunt intenties doorgeven
en aanmelden voor de parochiekern H.H. Michaël en Bernardus via email: hh.michaelbernardus@heiligethomas.nl
of via telefoonnummer 0713414210.
FILMAVOND: THE SHACK
Op dinsdag 13 oktober verzorgt
de werkgroep Volwassenencatechese in de Bron weer een
filmavond. De film ‘The Shack’
is de verfilming van het boek
‘de uitnodiging’ van W. Paul
Young. De film speelt zich af
rond Mack, een vader die zijn
jongste dochter op een zeer
verdrietige wijze verliest. Hij
ontvangt vervolgens een brief
om een weekend terug te gaan
naar de plek waar hij eigenlijk nooit meer naar terug wil.
Hij besluit te gaan en ontmoet
daar een bijzonder drietal:
Papa, een vrouw met een donkere huidskleur, haar zoon, een
vriendelijke timmerman uit het
Midden Oosten en een levendige vrouw met een Aziatische
achtergrond. Centraal in de
film staat misschien wel de allergrootste geloofsvraag: waar
is God in deze wereld waar ook
zoveel pijn en verdriet is? De
antwoorden die Mack krijgt,
kunnen je verrassen en misschien zelfs veranderen. Aanmelden voor de film kan via
email: volwassenencatechese@heiligethomas.nl. Vanwege
de corona houden we ons ook
tijdens de filmavond aan de gestelde maatregelen
WERELDMISSIEMAAND
2020
Gelukkig de vredestichters
(Matt. 5,9) Stemmen van hoop
in West-Afrika Niger en Nigeria
waren lange tijd een voorbeeld
van vreedzaam samenleven
van mensen van verschillende religies en etnische groe-

pen. Ondanks grote problemen
als armoede en honger was er
sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is
die vrede onder druk komen te
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds
meer landen uit. Te midden
van oplaaiende conflicten en
problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke
kerk die zich actief inzetten
voor vrede tussen christenen
en moslims en tussen etnische groepen. Deze stemmen
van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen.
Zuster Maria Vitalis Timtere in
Yola, Nigeria zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko
Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop
Stephen Mamza meteen ter
beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen.
Eerst spraken we over hygiëne
en gezondheid. Daarna echter
vertelden de mensen mij hun
verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om
niet op te geven.” Niet opgeven
is ook nu met de coronacrisis
het motto. MISSIO ondersteunt
het pastorale werk in WestAfrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in
de extra collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL36INGB0006 1923
37 t.n.v. Parochie H. Thomas
omschrijving Missio. Meer informatie: www.missio.nl. Hartelijk dank!
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.
U BENT HARTELIJK WELKOM IN DE TUINEN ROND
DE BERNARDUSKERK
Door de beperkingen in deze
tijd, wandelen en fietsen we
meer. We bezoeken geen grote
steden of bijzondere plaatsen.
We blijven in de buurt, niet met
velen, maar veelal samen en
waar nodig op gepaste afstand.
Als u langs de Bernarduskerk
komt, zet uw fiets even tegen
de kerk en wees welkom in
de tuin. Loop een rondje door
het bos, kijk eens in de voortuin en ga even zitten. De stoelen staan klaar. Het is fijn om te
horen, dat mensen ook gebruik
van deze mooie omgeving maken en even de tijd nemen om
te genieten en om tot rust te
komen. Hartelijk welkom namens onze parochiekern HH.
Michaël en Bernardus en de
klus- en tuingroep.
COLLECTE
Voorlopig mag er in de kerken
nog geen collecte gehouden
worden tijdens de vieringen.
Maar ook voor de parochie lopen de vaste lasten door. We
weten, dat het voor velen, ook

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente
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Zondag 11 oktober 09.30 uur Ds C. v.d. Scheur,
Eemnes; 18.00 uur Ds H.J. v.d. Veen, Sliedrecht

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen
Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 11 oktober 10.00 uur Dienst vervallen
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 11 oktober 09.30 uur Ds J. Tanis, 16.00
uur Ds W. Silfhout
Internetuitzendingen!

Zondag 11 oktober 09.30-10.30 uur Openstelling
kerk. 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
Zondag 11 oktober 09.30 uur Ds Klaas Holwerda,
Amsterdam. De dienst is online te volgen via
kerkomroep.nl
Zondag 11 oktober 09.30 uur Ds A.B. van
Campen, 18.30 uur Ds J. de Koning, Alphen aan
den Rijn (J.D.). Alle diensten zijn internetdiensten

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten 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 Ziekenhuis, Tel. 0793431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor 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 10.0012.00 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).

financieel, een moeilijke tijd
is, maar vragen toch of u misschien een bijdrage in de collecte wilt geven in de collectebus 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
PAROCHIEKERN
Het secretariaat aan de Cho-

pinlaan 10 is in deze weken,
niet zoals gebruikelijk, geopend op de donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd
mailen naar: Secretariaat H.H.
Michaël-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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Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Verse
VeBeenham
rse kkipfilet
ipfilet

Verse
kipfilet
4 Room

Gebraden
Gehakt
Grillworst

schijven
4 Boom
stammetjes

4.49

7.98

Weektopper:

Altijd lekker:

Kipfilet

Filet
lapjes

1 kilo

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

Speculaas en pepernoten,
lekkernijen voor de herfst

4 stuks

8.98

5.98

Uit eigen keuken:

Meepakker:

Erwtensoep
met hele
Rookworst

Hachee
vlees

7.98

5.98

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van
5 t/m 10 oktober 2020

Ambachtelijke
lijk slagerij
l
ij De Vries
Ambachtsplein 3, 2391 BD Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Gevulde
speculaaskoek
Pepernoten

200 gram

1,1,50

De aanbiedingen gelden van 8 t/m 14 oktober

www.bakkerammerlaan.nl
Advertentie

60 plussers worden sterker en verhogen
hun weerstand bij ZilverFitness
Raak die corona kilo’s kwijt!

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

BOT- EN SPIERVERSTERKENDE TRAINING
ZilverFitness biedt deze training aan mensen
die overdag een uurtje tijd hebben. Men traint
het gehele uur onder leiding van een
gediplomeerde coach. De trainingen worden
afgestemd op de individuele deelnemers en
bestaan deels uit bewegingen die je ook veel
in het dagelijks leven maakt. Denk aan tillen,
bukken, hurken. Je traint in kleine groepen van
ongeveer acht tot tien personen.

GRATIS PROEFLES
ZilverFitness trapt op vrijdag 16 oktober af met een
proefles en de opening van de 14e locatie in Boskoop.
Er zijn speciale vakken om 1,5 meter afstand te
houden en alles wordt na de les netjes schoongemaakt.
De lessen vinden plaats bij CrossFit WoodLine, aan
de Sportlaan 1, bij de Karwei afslaan, voorbij het
benzinestation in het gebouw van de tennishal.

CORONA; BEWEGING IS HET ANTWOORD!
Je kunt er helaas bijna niet omheen; corona.
Volgens neurowetenschapper Erik Scherder is
beweging en krachttraining hét antwoord op
corona; het houdt je afweersysteem op peil,
het lijf in conditie en verkleint het risico op
dementie. Ook de Gezondheidsraad adviseert
om minimaal tweemaal per week bot- en
spierversterkende oefeningen te doen,

Bel 030-752 35 48 voor een gratis proefles.
Meer informatie op www.zilverfitness.nl
• Begeleiding door een ervaren coach tijdens het
volledige lesuur
• Houd je afweersysteem op peil
• Bot- en spierversterkende oefeningen
• Kleine groep met gelijkgestemden
• Eerst een proefmaand, geen inschrijfgeld,
tijdelijk stopzetten mogelijk

ZILVERFITNESS
Sportlaan 1,2771 RW, Boskoop.
In de sportschool van CrossFit WoodLine.
Bij de Karwei afslaan, voorbij het benzinestation
in het gebouw van de tennishal.

030 – 752 35 48

naast 150 minuten per week bewegen.

www.zilver ness.nl

informatiebijeenkomst
“Werkloos en Sociale Voorzieningen”
De overheid verwacht een snel
oplopende werkloosheid. Daarom
organiseert WerkVinden Alphen
in samenwerking met het FNV een
informatiebijeenkomst op woensdag 14 oktober, waarbij wordt uitgelegd met welke regelingen (sociale voorzieningen/uitkeringen)
je te maken krijgt als je werkloos
bent of werkloos wordt.
Je hebt wellicht al veel informatie van diverse instanties gekregen of gelezen, maar
dat is toch best veel om te ontrafelen. Naast de WW gaat Theo Gennes van de FNV
in op diverse details zoals rechten en plichten. Welke inkomsten worden wel/niet
gekort? Met welk instanties krijg je te maken en waar je op moet letten? Hij bespreekt de IOAW en IOW en ook de participatiewet regelingen (bijstand) licht hij
toe. Die zijn van groot belang voor vijftig plussers. Je verneemt van hem de laatste
wijzigingen in de regels voor werkzoekenden. De bijeenkomst (corona proof!) is op
woensdag 14 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de nieuwe bibliotheek, Aarkade 10
in Alphen aan den Rijn. Toegang is gratis, maar vol is vol. En een vrijwillige bijdrage
stelt WerkVinden op prijs. Aanmelding via de agenda op www.werkvindenalphen.nl
Stichting WerkVinden
Stichting WerkVinden - Alphen is een neutrale, onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden 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 onlinedienstverlening en zijn onze bijeenkomsten corona-proof. Voor meer informatie
over ons volledig programma, zie onze
website www.werkvindenalphen.nl.

Bernardus knokt zich
naar de overwinning!
door Bert Meijer

In een trieste ambiance, geen publiek en langdurige regen, speelt de Tijssenbrigade
tegen FC Boshuizen de derde wedstrijd van het seizoen. Bernardus start zonder de
verkouden Wesley van Tol en Simon Pet.

Kevin Kersseboom is weer van
de partij en ook spelmaker Nordin Oudshoorn start in de basis. Vanaf het begin zien we een
vertrouwd beeld van de laatste
weken: een hardwerkend Bernardus, in de bal aannames en
passing slordig, maar sterk in
de balveroveringen. Bernardus
moet wel fel verdedigen tegen
dit balvaardige Boshuizen.
In de vijfde minuut is er een
eerste kansje als Kevin Kersseboom over links opkomt,
maar zijn harde voorzet voorlangs ziet gaan. Niet veel later
behoedt keeper Luuk Enter zijn
ploeg voor een achterstand als
hij de inzet van de Boshuizenspits na een fraaie passeeractie
nipt weet te keren. Hoewel Boshuizen in het eerste kwart meer
balbezit heeft, komt Bernardus
er regelmatig ook gevaarlijk uit,
vaak via Jeffreij van der Heiden.
Voorzetten zijn echter onzuiver
en schoten missen doel. Boshuizen blijft in de aanval “breien”,
waardoor Bernardus schoten
weet te blokken. Bernardus gaat
zelf vaker de lange bal hanteren
in de ruimte achter de verdediging van Boshuizen. Tussen de
twintigste en dertigste minuut
sticht Boshuizen het meeste gevaar. Een schot van afstand gaat
over de ver voor zijn doel staande Luuk Enter maar verdwijnt

net naast het doel. Hetzelfde
overkomt Sven de Boer als hij
zijn boogbal net naast het doel
ziet verdwijnen. Het begint harder te regenen, het veld wordt
zwaarder en Bernardus neemt
meer initiatief. Voor de rust
wordt er echter niet gescoord,
mede door een aantal knappe
reddingen van Luuk Enter.
In de rust wordt de geblesseerde
Nordin Oudshoorn vervangen
door Bart de Jong. Devlin Harkes schuift een plaatsje op naar
het middenveld en Bart neemt
zijn plaats in de verdediging in.
Bernardus moet wennen aan de
nieuwe samenstelling. Het regent wat minder en Boshuizen
pakt de draad van het begin van
de wedstrijd weer op. In de 7e
minuut na rust bereikt een lange pass de linkerspits van Boshuizen die geheel vrij wordt
gelaten, richting doel gaat en
knap inschiet. Keeper Enter is
kansloos 0-1. Hierna volgt een
van Bernardus kant rommelig kwartier met veel passes in
niemandsland. Gelukkig staat
het vizier bij Boshuizen niet op
scherp en wordt de achterstand
niet groter.
In de 70e minuut wordt de
moegestreden Michael Vermeulen vervangen door jeugdspeler Rens Schakenbos die links
op het middenveld gaat spe-

Het is wel erg stil langs de lijn.... Foto Bert Meijer

len. Er komt meer evenwicht in
het spel van Bernardus, de passing wordt beter en … het begint harder te regenen. Reden
voor Bernardus om er nog een
schepje bovenop te doen. In de
75e minuut verovert Jeffreij van
der Heiden op het middenveld
knap de bal, stoomt op naar het
doel van Boshuizen en scoort de
gelijkmaker. Op basis van strijdlust is dat zeker verdiend. Bernardus is vanaf dit moment de
bovenliggende partij. Boshuizen
dringt af en toe wel aan, maar
de verdediging geeft niets meer
weg. In de 80e minuut komt de
tweede jeugdspeler, Max Rijnbeek, in het veld voor Nikivor
van Rijn.
Een doelpunt van Bernardus uit
de kluts wordt nog afgekeurd
wegens buitenspel, Kevin Kersseboom vergeet in kansrijke positie de bal mee te nemen. Maar
dan, in de 88e minuut bereikt
een voorzet van Koen Schellingerhout Sven de Boer die hard
uithaalt en de 2-1 binnen schiet.
De voorsprong komt in het restant van de wedstrijd niet meer
in gevaar. Juist nu zou het heel
mooi geweest zijn om deze
knappe overwinning met de
supporters te delen.
Trainer Ron Paling is trots op
zijn mannen, ze hebben tot het
einde voor en met elkaar gestreden en het is mooi dat dit beloond wordt. Gezien de spelverhouding was een gelijkspel
op zijn plaats geweest , maar nu
trekt Bernardus eens een keer
aan het langste eind.
Aanstaande zaterdag speelt Bernardus uit tegen SJC, om 16.00!! Peter
Oudshoorn is dan weer van de partij
met zijn camera, zodat de wedstrijd
live op facebook gevolgd kan worden.

Groene Hart Koerier
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Cursiefje
Dat-als
Oké, ik begrijp het, niet weer dat ge’o-h’ over al die zaken die
frustraties oproepen, wat zeg ik, over al die zaken die je handen
doen jeuken!... Nu eens niet over de Schadenfreude inzake onze
grootsprakige en patserige Donald, niet over de eventuele opvolgsters van onze onovertroffen Angela (één vrouw is duizend mannen te erg, geweldig, maar geen probleem, want we hebben nog
een heel arsenaal aan deskundige én empathische Kenau’s in
voorraad!), niet over het zwalkbeleid van onze eloquenteMark en
zijn op publiciteit beluste kornuiten (geef nou eens aan: wel of
geen mondmaskertjes!!!), niet over de door onze lokale (stevige
luis in de pels) Robert H. toch wel lelijk te kijk gezette provinciale
en lokale bestuurders, niet over onze energie- en incasseringsvermogen vretende dorpsverkeersproblematiek (doe snotver... eens
iets en stop met die wereldvreemde plannen van rotondes op fietserstunnels!), niet over - (hè, hè, eindelijk positief) die prachtige bloemenborder tussen de Frans Hals en de Zuiddijk, nee, gewoon maar iets over onze communicatie.
Ik heb een bloedhekel aan al die dwazen die te pas en te onpas
gebruik maken van de lijdende vorm. Als je zegt: ‘Elke morgen
wordt door mij om halfacht een boterham gegeten!’ ben je een
malloot. Je zegt normaliter: ‘Ik eet ’s morgens om halfacht steevast een boterham!’ Klaar, niks mis mee en op die manier smaakt
die snack ook nog eens beter. Een activiteit bespreek je in de
‘bedrijvende’ vorm.
Ik heb een bloedhekel aan dat gedoe met het klonteren van de
voegwoorden ‘als-dat’: ‘Het is duidelijk dat als men alom de
mondkapjes verplicht stelt, als men de omgangsnormen in de
horeca aanscherpt (en ga nog maar een poosje door met de
‘als-voorwaarden), het coronavirus binnen korte tijd als een
aangeslagen bokser in de touwen hangt!’ Het gaat natuurlijk om
die in de touwen hangende bokser, maar de aandacht daarop
verslapt door al die zeurende als-voorwaarden. De spreker is (te)
bang dat hij te kort door de bocht gaat en verleutert zijn betoog
(hoewel, mag je het dan nog een betoog noemen?) met quasi-intelligente prietpraat die de ruggengraat uit zijn verhaal kerft. Dus:
‘Het is duidelijk dat het coronavirus... etc.’
Een stevige stelling moet direct staan als een huis en daarna kan
je als toegift in een vloek en een zucht duidelijk maken dat er
niets op je uitspraak af te dingen valt... uiteraard met valide argumenten. Het je vooraf in allerlei voorwaarden uitputten, verzekert je slechts van een brevet van onvermogen... van een dubieuze
bedrevenheid in het toepassen van de heersende leuter-cultuur.
Ik heb echter de nog meer bloedhekel aan dat irritante ‘framing’
van journalisten en politici. Niet de zaken objectief belichten,
maar steeds gebruik maken van woorden die de diverse zaken
net iets rooskleuriger of net iets negatiever presenteren dan eigenlijk verantwoord is.
Natuurlijk begrijp ik dat een politicus óók een begaafd toneelspeler moet zijn, maar als zijn acts te veel neigen naar ‘de clown
uithangen’ wordt het gênant. Natuurlijk begrijp ik dat een krant
verkocht moet worden, maar als de metaforen van de koppensnellers te oubollig worden, gaat de geloofwaardigheid naar de
ratsmodee. Zo, genoeg gezeurd!
Wist

8

Groene Hart Koerier
woensdag 7 oktober 2020

Nog 2680 euro nodig om haar weer volledig te 'kleden'

De 'oude dame' even
naakt te zien!
door Gejus van Diggele

Zoals al eerder bericht, wordt dit jaar gewerkt aan het periodiek groot onderhoud
van molen de 'Rooie Wip', ook wel 'de oude dame' genoemd, die al sinds 1639 langs
de Gemeneweg staat. Nadat eerst de staart van de molen is vervangen, met de trap
en schoren, was na de bouwvak de windpeluw aan de beurt.
Dit is een enorme houten balk
waar de as van de wieken op
rust. Toen de oude windpeluw
was verwijderd, bleek dat deze
niet alleen was aangetast door
de tand des tijds maar ook door
een vraatzuchtig insect, waarschijnlijk de boktor. Niet bepaald een welkome bezoeker
voor een molen die grotendeels
uit hout bestaat!
Maatwerk in bilinga
Gelukkig zijn geen sporen aangetroffen die er op wijzen dat
er nog levende boktorren in
de molen 'wonen'. Alle nieuwe
houten delen zijn in de werkplaats van molenbouwer Verbij Hoogmade nauwkeurig op
maat gemaakt. Tegenwoordig
gebruikt men daar bilinga voor,
een geel tot oranjegeel gekleurde houtsoort uit tropisch WestAfrika. Bilinga bomen bereiken
een hoogte van 40 tot 50 meter met een diameter tot wel 1,5
meter. Het hout is enorm hard
en duurzaam.

Een zware jongen
De windpeluw heeft een geschat
gewicht van minstens 750 kg.
Om dit blok hout te verwisselen
moest de as van de wieken worden opgetild. Dat gebeurde van
binnenuit, met vijzels. De brede
opening leek een beetje op een
mond, waar een nieuw kunstgebit in wordt geplaatst. De oude
windpeluw werd aan kabels
naar beneden getakeld. Vervolgens werd de nieuwe voorzichtig opgetakeld en op zijn plaats
gezet.
Uniek doorkijkje
Het met riet gedekte onderhuis
van de molen was ook dingend
aan onderhoud toe. Eerst werd
het oude riet verwijderd. Hierdoor leek het of de 'oude dame'
werd ontkleed, wat de betrokken deskundigen en bestuursleden nieuwsgierig maakte. Want
zonder riet kwam het onderliggende houtwerk in het zicht.
Iets wat je alleen maar kunt zien
als eens in de zoveel jaar het riet
volledig wordt vernieuwd.

De nieuwe windpeluw zit op zijn plaats!

Intrigerende vragen
Deze bijzondere gelegenheid
werd aangegrepen om een onderzoek te laten doen naar de
ouderdom van de houten delen die zich normaal achter het
riet verschuilen. Op een aantal
plaatsen zijn kleine monsters
van het hout genomen, die door
experts worden onderzocht.
Aangenomen mag worden dat
een molen uit 1639 niet in zijn
geheel nog authentiek is. In de
loop der eeuwen zullen hier
en daar houten onderdelen zijn
vervangen. Het onderzoek moet
uitwijzen welke delen het oudst
zijn en in welke periodes reparaties zijn uitgevoerd.
Een nieuwe jurk
De 'oude dame' krijgt van de
rietdekkers een mooie nieuwe
jurk aangemeten. Daarna kan
het onderhuis weer tegen de
wind en regen. Een natuurlijke
bedekking die op een ambachtelijke manier wordt bevestigd
op dwarslatten. Na een inspectie is een aantal van deze latten ook vernieuwd. Als de rietdekkers klaar zijn, moeten we
wachten tot begin 2021, als het
weer het toelaat dat de molen
opnieuw kan worden geschilderd. Inmiddels wordt onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke rode kleur van de 'Rooie
Wip'. Het is de bedoeling dat
de molen exact in de originele,
oude tint wordt opgeleverd.

De oude dame gaat even 'naakt' nu het oude riet is verwijderd...
Nog 2.680 euro nodig
Het totale groot onderhoud kost
bijna 123.000 euro, wat bijna
geheel wordt gedekt door bijdragen van de Provincie ZuidHolland, Vereniging De Hollandsche Molen, Van Toorn
Scholten Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds en spaargeld
van Stichting Molen de 'Rooie
Wip'. Het Molenfonds is een
crowdfundingactie gestart om
de nog ontbrekende 5.000 euro
bij elkaar te krijgen. Als dat bedrag wordt gehaald, zal de Prins

Bernhard Cultuurfonds het verdubbelen tot 10.000 euro.
Helpt u mee?
Particulieren en bedrijven hebben al een bedrag aan het Molenfonds overgemaakt. Er is nu
nog 2.680 euro nodig. Ook uw
bijdrage is van harte welkom!
Stichting Molen de 'Rooie Wip'
is erkend als ANBI goed doel,
dus uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek.
Voor meer informatie kijk op
www.rooiewip.nl of molenfonds.nl/molenprojecten.

De wiekenas is voorzichtig opgetakeld.
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Goede doelen
gezocht!

9

Met ingang van 1 oktober mag het weer! Iedereen kan
bij Stichting Kringloop Alphen goede doelen nomineren. Eén van de belangrijke pijlers van de kringloop is
het steunen van goede doelen.
Naast de idealen die de kringloop nastreeft, proberen zij ook andere instellingen te helpen hun dromen te verwezenlijken. Elk jaar
streeft Stichting Kringloop Alphen ernaar een bedrag aan verschillende goede doelen te schenken.
De kringloop bestaat doordat bewoners van Alphen en omstreken
de drukbezochte winkels weten te vinden. Het is daarom des te
leuker dat juist hun klanten en de bewoners van Alphen en omstreken hun goede doelen mogen voordragen.
Dus ken jij een vereniging, organisatie of een instelling die jij hiervoor in aanmerking wilt laten komen? Laat het de kringloop weten
door ze voor te dragen! Op de foto is te zien hoe Molenviergang
Aarlanderveen in een eerdere ronde deze donatie dankbaar in ontvangst genomen heeft.
Hoe gaat het in zijn werk? Haal bij één van de kringloopwinkels
van Stichting Kringloop Alphen een goede-doelenflyer, vul hem
in en lever het uiterlijk 31 oktober 2020 bij één van hun kassa’s in.
De hoofdvestiging van Stichting Kringloop Alphen bevindt zich op
Energieweg 13 in Alphen (tegenover de Zendtoren).
Woon je in (de buurt van) Hazerswoude-Rijndijk, dan kun je daar
hun vestiging bezoeken op Rijndijk 53a (tegenover de Scheepjeskerk). De spelregels zijn te vinden op de websites van Stichting
Kringloop Alphen: www.kringloopalphen.nl en www.kringloophazerswoude.nl.

Een uitreiking van de eerdere donatie aan de Molenviergang te Aarlanderveen

U kunt de GHK
ook digitaal
lezen op
www.groenehartkoerier.nl onder
Edities!

Corona heeft “Actief Rijnwoude” opnieuw in z’n greep
Veel diensten en activiteiten weer stopgezet.
Helaas, het is niet anders maar wij hebben besloten
weer te stoppen met een aantal bestaande diensten en
activiteiten die we weer gestart hadden. Dit natuurlijk
in verband met nieuwe ontwikkelingen rondom Corona. Een aantal zaken op een rijtje:
1. Pand op het ambachtsplein is vanaf heden gesloten en er zal
zoveel als mogelijk, thuisgewerkt worden.
2. Ommetjes gaan voorlopig niet door.
3. Klussendienst doet alleen nog maar klussen die buitenshuis
plaatsvinden
4. Burendienst idem.
5. Computerdienst schort alle werkzaamheden op.
6. Koffiedrinken in pand waterpolo vereniging (Koudekerk) gaat
niet meer door. Gekeken gaat worden naar een alternatief.
7. Koffiedrinken locatie Bernardus (Hazerswoude Rijndijk) gaat
niet meer door. Ook hier zijn we op zoek naar een mogelijke
andere locatie.
8. Meet&Greet proberen we nog wel door te laten gaan, met een
maximum van 20 deelnemers.
9. Alle reguliere activiteiten die nog niet waren gestart blijven
voorlopig in de wachtkamer.
10. Kleinschalige activiteiten die buiten plaatsvinden gaan in ieder
geval nog wel door.
We zijn verder hard aan het nadenken hoe we in deze 2e golf toch
met een aantal activiteiten kunnen komen. In de volgende Groene
Hart Koerier hopen we dit aan u duidelijk te kunnen maken.

Rest ons iedereen het beste te wensen, blijf gezond en
volg de Corona regels.

PRIJSVRAAG ronde 2 Oktober

Seinvlaggen ontcijferen
Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. We vieren een heel jaar feest.

Zorg dat je erbij bent. Mis het niet.

Gedurende het clubjaar zal er een jubileumprijsvraag zijn. Iedere maand een nieuwe opdracht.
Volg de informatie in de Groene Hart Koerier en op onze website, Facebookpagina en op Instagram.
OPDRACHT OKTOBER:
1. Er staat een filmpje op Facebook Scouting Rheijnewoud en ook op Instagram.
2. Op het filmpje wordt met behulp van semafoorvlaggen een korte zin geseind.
3. Deze zin zit vol fouten! Ontdek de fouten, maar vooral: verbeter de fouten en sein ons de juiste
zin terug.
4. Je zet je eigen filmpje met de goede zin op je eigen Facebook/Instagram en tagt Scouting Rheijnewoud (zorg dat het filmpje openbaar staat, anders kunnen we het niet zien.) Of mail het filmpje
naar jubileum@scouting-rheijnewoud.nl. De oplossing moet vóór 31 oktober 2020, 24.00 uur
binnen zijn.
5. Onder de inzenders van het goede antwoord wordt een prijs verloot.
Maandprijs oktober Vlieger, gemaakt van duurzaam
ripstop nylon. Inclusief linten en opbergtas. De winnaar
wordt in de GHK en op onze website bekend gemaakt.
Veel plezier
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Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. 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.
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u
alle details over onze dienstverlening, openingstijden
en contactmogelijkheden.

Informatie van de gemeente Alphen aan den Rijn

Hulp nodig bij het voeren van een gesprek?
Als u een gesprek heeft op het Serviceplein van Gemeente
Alphen aan den Rijn, dan kunt u iemand meenemen. Dit
kan een familielid, vriend of kennis zijn, maar u kunt ook
gebruikmaken van een cliëntondersteuner.
Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het voorbereiden
van een gesprek, ondersteunen tijdens het gesprek en u
kunt het gesprek met hem of haar nabespreken.
Ondersteuning is digitaal of fysiek met gepaste afstand. U
kunt kiezen voor een deskundige vrijwilliger of
professional. Zowel de vrijwilligers als de professionals
zijn onafhankelijk.
Wanneer kunt u gebruikmaken van een cliënt
ondersteuner?
Als u uitgenodigd wordt voor een gesprek bij Gemeente

Publicaties
Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport regio Boskoop - partiële herziening
2020
De colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van de inspraakverordeningen van deze gemeenten bekend dat de gelegenheid
tot inspraak wordt geboden over de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop partiële herziening 2020.

Commissie
bezwaarschriften
Op dinsdag 13 oktober 2020 staan de volgende
openbare onderwerpen op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
20.30 uur: Bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning met beperkte milieutoets voor het starten
van een kleinschalige bierbrouwerij op Pijperhof 6 in
Alphen aan den Rijn.
21.00 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (V2020/135) voor het plaatsen van een
carport met overkapping aan de Kartuizerslaan 39 in
Alphen aan den Rijn.
Locatie: Werkcafé I op de begane grond van het
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn.
U kunt zich melden bij de beveiliging.
Voor nadere informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met het secretariaat
van
de
Commissie
bezwaarschriften
via
commissiebezwaarschriften@aadr.nl
of
telefoonnummer 0172-465983.

Volg ons ook via:

https://www.alphenaandenrijn.nl

Toelichting
De (toenmalige) Greenportgemeenten (Boskoop, Waddinxveen, Rijnwoude en Reeuwijk) hebben in 2011 de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop (ISV)
vastgesteld. Omdat de daarin opgenomen uitgangspunten
en maatregelen niet (geheel) meer aansluiten op de actuele
inzichten over ontwikkelingen die binnen de Greenport
regio Boskoop spelen, is een actualisatie van de ISV in de
vorm van een partiële herziening opgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de huidige ISV zijn in de partiële
herziening via een was-wordt tabel weergegeven en van
een toelichting voorzien. De aanpassingen zijn, voor zover
mogelijk, ook verwerkt op de ook gewijzigde visiekaart.
Terinzagelegging
De Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
regio Boskoop - partiële herziening 2020 ligt van 8 oktober
tot en met 4 november 2020 tijdens openingstijden ter
inzage in de gemeentehuizen van Alphen aan den Rijn,
Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. U kunt het ontwerp
ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (door het
invoeren van een adres en huisnummer of in geavanceerd
zoeken een van de volgende identificatienummers in te
voeren:
NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-ON01,
NL.IMRO.1901.SVGreenportherz1-SV40 of NL.IMRO.0627.
isvgreenportboskoop-0401). Gezien de maatregelen die
momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het
coronavirus wordt u aangeraden om het ontwerp digitaal
te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u het
ontwerp op afspraak op een van de gemeentehuizen
inzien (zie hieronder) en indien dat niet mogelijk is dan
zoeken wij met u naar een passende oplossing.
Reageren
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of
mondeling een inspraakreactie over de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop partiële herziening 2020 kenbaar maken. Een schriftelijke
reactie kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van één van de betrokken gemeenten:
- Gemeente Alphen aan den Rijn:
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
- Gemeente Waddinxveen:
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Postbus 40, 2410 AK Bodegraven
Voor het maken van een afspraak voor inzage van het

Alphen aan den Rijn, wordt u gevraagd of u gebruik wilt
maken van cliëntondersteuning. Ook kunt u zelf vragen
om een cliëntondersteuner. Naast gesprekken bij de
gemeente kunt u ook cliëntondersteuning aanvragen voor
gesprekken bij Tom in de Buurt, Participe, Centrum voor
Jeugd en Gezin, GO! voor Jeugd, UWV en een woningcorporatie. Wanneer u ondersteuning wilt bij een gesprek met
het CIZ voor een indicatiegesprek Wet langdurige zorg
(Wlz), krijgt u altijd een professionele cliëntondersteuner
toegewezen.
Aanvragen
Cliëntondersteuning is altijd gratis. Bel hiervoor naar het
MEE Servicepunt, via telefoonnummer 088 - 775 2000 of
mail naar info@meezhn.nl.

ontwerp en/of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u gebruik maken van één van de volgende telefoonnummers:
- Gemeente Alphen aan den Rijn: 14 0172
- Gemeente Waddinxveen: 14 0182
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 0172 - 522 522
Wat gebeurt er verder?
De inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraden van de genoemde gemeenten
over de partiële herziening. Tegen het besluit van de
gemeenteraden staat geen beroep open. Een eindverslag
van de inspraak wordt te zijner tijd toegezonden aan de
indieners van de schriftelijke en mondelinge reacties.

Kennisgeving besluit aanvraag
omgevingsvergunning Loonbedrijf Hofman,
Middelweg 2, Hazerswoude-Dorp
Op 22 september 2020 heeft de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn
een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk
2020022079. Dit betreft het veranderen van de inrichting
met het innemen en composteren van groenafval en snoeihout van derden en inname van betonstenen, tegels en
(schoon)sloophout op Middelweg 2 in Hazerswoude-Dorp.
De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het
oprichten, veranderen of in werking hebben van een
vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
Gemeente Alphen aan den Rijn. In verband met het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
De inzageperiode is zes weken en start op 8 oktober 2020,
de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de
beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn
eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit
kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij
de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, postbus
20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen
wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u
dat buiten uw schuld niet heeft gedaan. De termijn begint
op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep
bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook
digitaal beroep indienen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen
van beroep schort de werking van het besluit niet op.
Lees verder over 3 pagina's ▶
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#aandachtvoorelkaar

Nu het coronavirus weer oplaait, worden we allemaal geconfronteerd met verdriet en teleurstelling. En toch: mensen laten ook een hartverwarmende
veerkracht zien. Om alle inwoners een hart onder de riem te steken, start op 6 oktober de landelijke campagne #aandachtvoorelkaar. Hoe moeilijk het
ook is dat het virus ons op allerlei manieren beperkt, in Alphen aan den Rijn blijven we omkijken naar elkaar.
We moeten nog even volhouden. We weten inmiddels allemaal hoe moeilijk dat soms is, maar laten we het tóch doen, juist nu.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn

Sander Jongejan
(winkeliersvereniging Boskoop)
“Als winkeliers hebben we het
geluk dat we ‘gewoon’ open
konden blijven, maar we zijn
solidair met al die ondernemingen
die het zwaar hebben. Bovendien
dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de zorg
hoog te houden. We helpen hen en
onszelf het meest door nu
verstandig te zijn. We kunnen dit
virus alleen met z’n allen
indammen.”

Stephan Verroen (Adviesraad)

Sandra de Heij (jongerenwerker Boost Participe)
“Er wordt snel met een beschuldigende vinger naar
jongeren gewezen, maar vergeet niet hoe hard ze
getroffen worden. Jongeren leven nu eenmaal in het nu,
en dat ‘nu’ is verwarrend en beperkend. Niet zo gek dat
de verveling dan soms toeslaat. Vanuit het jongerenwerk kijken we naar wat we hun wél kunnen bieden.
Met een luisterend oor kom je al een heel eind.”

“Deze periode is voor veel mensen
spannend en frustrerend, maar we
kunnen elkaar daarin helpen. Je
zou de coronaregels kunnen zien
als tips en adviezen over hoe je
dat kunt doen. Dan wordt het
ineens veel logischer om een
mondkapje te dragen of om thuis
te werken. Met kleine stappen
maak je al een groot verschil voor
de mensen om je heen. Iedereen
kan bijdragen aan de gezond
heid van anderen.”
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Maria Loomans (dorpsoverleg
Hazerswoude-Dorp)

Selina Kalkhoven
(horecaondernemer)

“Het is allemaal zo begrijpelijk: als
we elkaar in het dorp ontmoeten,
letten we uit enthousiasme toch
iets minder op. Het is goed om nu
weer strenger voor onszelf te zijn,
want jong en oud worden door het
virus geraakt. Ik hoop alleen dat
we daarbij niet in de verwijtende
sfeer schieten. We leven nog
steeds in een fantastisch land.
Dus kóm, niet zo mopperen op
elkaar.”

“Voor de horeca is het een heftige
periode, maar we kunnen in ieder
geval door. Zo positief staan we er
ook in. We zijn nu bijvoorbeeld
bezig met een overkapping, zodat
mensen langer buiten kunnen
zitten. Wij gunnen onze gasten de
gezelligheid en onze medewerkers hun baan. Met een beetje
welwillendheid kunnen we
voorkomen
dat
we
weer
helemaal dicht moeten.”

Elise Braat (raadslid)
“Natuurlijk voelt het benauwend dat de riem ineens
wordt aangetrokken. We waren allemaal zo blij dat we
de gezelligheid weer konden opzoeken. En toch,
wanneer ik aan onze ouderen en opa’s en oma’s denk,
komt het gevaar dichtbij. Al heb je zelf geen klachten,
doe het dan voor de zwakkeren onder ons. Let op jezelf
en op elkaar. We doen het samen, zo simpel én zo
moeilijk is het.”

Elmehdi Sassa
(kinderburgemeester)

Joost Berkhout (EDBA)
“Het kenmerkende van een crisis
is dat je er weer uit moet zien te
komen. Ik bewonder de daadkracht en de innovatie waarmee
dat nu gebeurt. Ondernemend
Alphen is nu veel minder in paniek
dan tijdens de eerste golf. Ondernemers schakelen sneller en
schieten direct in de actiemodus.
Er ontstaan nieuwe verbindingen
die ondernemers verder helpen.
Het moet echt anders; dat
kwartje is nu gevallen.”

Callum Vlasblom (BOA)
“Ons werk is heel erg veranderd, nu we voornamelijk
toezicht houden op de coronamaatregelen. We stuiten
nu nog vaak op ‘ikke, ikke, ikke…’. Gedraag je als een
volwassene, denk ik dan. Pak gewoon je verantwoor
delijkheid.”

“Kinderen
hoeven
onderling
gelukkig geen afstand te houden.
Daardoor vergeet je het soms als
je een oudere tegenkomt, en die
vinden die 1,5 meter juist wel fijn.
Wat nu wel jammer is, is dat
ouders niet meer bij het voetbal
mogen kijken. Hun aanmoediging
geeft soms nét een extra zetje.
Maar ja, het belangrijkste is dat
we nog steeds kunnen sporten.
We moeten er het beste van
maken, toch?”

Groene Hart Koerier
woensdag 7 oktober 2020
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#aandachtvoorelkaar
Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

✁

Binnen en buiten

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

✁

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.
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Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Bekendmaking op grond van artikel 3.30
Wro – toepassing coördinatieregeling
Blok 34, Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en
2a, Alphen aan den Rijn
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen
aan den Rijn geven op grond van artikel 3.30 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het
feit dat de gemeenteraad op 24 september 2020
heeft besloten om de coördinatieregeling toe te
passen voor Blok 34, Doctor A.D. Sacharovlaan 2
en 2a, in Alphen aan den Rijn, voor het bouwen van
maximaal 190 woningen. De bedoeling van het
toepassen van de coördinatieregeling is om de
gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op
elkaar af te stemmen. Het is niet mogelijk om tegen
dit besluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt
uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard
wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die
besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één
besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1
onder b, van de Wro.
De coördinatieregeling heeft betrekking op de
volgende (ontwerp)besluiten voor dit project:
- bestemmingsplanherziening op grond van artikel
3.1 Wro
- omgevingsvergunning voor de activiteiten voor
het bouwen van maximaal 190 woningen
- hogere geluidswaarde
De gemeente is bezig met de voorbereiding van het
bestemmingsplan. De ontwerpbesluiten van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
worden op een later moment gepubliceerd. Wij
maken dan ook bekend wanneer en op welke
manier u kunt reageren. Tegen het nu bekendgemaakte raadsbesluit tot het van toepassing
verklaren van de coördinatieregeling kan geen
bezwaar of beroep worden ingediend. Het coördinatiebesluit ligt vanaf 8 oktober 2020 voor iedereen
ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn. Dit
coördinatiebesluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

Gewijzigde vaststelling (op grond van
artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan
‘Torenpad- West, bouwen van 100
woningen, Boskoop
Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad van
Alphen aan den Rijn het bestemmingsplan
‘Torenpad- West en beeldkwaliteitsplan’ gewijzigd
vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. De ingestelde beroepen zijn nog niet behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Herstelbesluit
De argumenten die tijdens het beroep naar voren
kwamen, hebben aanleiding gegeven om een wijziging door te voeren in de planregels, namelijk het
overgangsrecht. Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6:19 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in haar
vergadering van 24 september 2020 via een
herstelbesluit het bestemmingsplan ‘TorenpadWest, met planidentificatienummer NL.IMRO.0484.

BKtorenpadwest-VA01’, gewijzigd heeft vastgesteld
ten opzichte van het op 23 april 2020 vastgestelde
bestemmingsplan. Het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan bevat één aanpassing van de
regels ten opzichte van het al vastgestelde plan.
Artikel 15 heeft nu twee subleden, namelijk het
bouw- en gebruiksovergangsrecht conform artikel
3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het
herstelbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan
liggen, gedurende zes weken, van donderdag 8
oktober 2020 tot en met woensdag 18 november
2020, voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen de
door de gemeenteraad met het herstelbesluit van
24 september 2020 in de regels van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kunnen
belanghebbenden binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk een beroepschrift indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de
datum, de omschrijving van het besluit waarmee u
het niet eens bent en waarom u het er niet mee
eens bent. U stuurt een kopie van dit besluit met
het beroepschrift mee. Op grond van artikel 3.8, lid
5 van de Wet ruimtelijke ordening treden de herstelbesluiten van genoemd bestemmingsplan in
werking met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de
werking van het desbetreffende besluit niet op. Als
het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft,
kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek
tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen
de beroepstermijn, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep en/of het
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De eerder
ingestelde beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die zijn gericht tegen
de vaststelling van genoemd bestemmingsplan,
hebben op grond van artikel 6:19 van de Algemene
wet bestuursrecht mede betrekking op het bij het
bedoelde herstelbesluit gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
- J. Knevel, Rijndijk 96, Hazerswoude-Rijndijk
- V. Urbonas, Hoogeveenseweg 5 H, Boskoop
- A.M. Ból, Westpark 28, Boskoop
- I. El Yadari, Klaverblad 60, Boskoop
- M.M. Velinov, Vliestroom 23, Alphen aan den Rijn
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met team
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn, via
14 0172. Als de gemeente na twee weken geen
reactie heeft ontvangen en er geen woonadres
bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op in
de BRP als vertrokken met onbekende bestemming.
Het besluit tot uitschrijving met onbekende bestemming wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.
Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk
samen met de inschrijving in de BRP.

totaal 350 woningen planologisch mogelijk
gemaakt, binnen het gebied dat ligt aan de westzijde van de kern Hazerswoude-Rijndijk en
(grofweg) wordt begrensd door de Rijndijk, Gemeneweg en de spoorlijn Leiden-Utrecht. Tegen het
bestemmingsplan is beroep ingesteld. Artikel 6:19
van de Awb biedt de mogelijkheid om tijdens het
beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen
van een zogenaamd herstelbesluit. De gebreken
die in dit herstelbesluit gerepareerd worden,
hebben betrekking op:
- ontsluiting van het plangebied
- provinciaal beleid voor ruimtelijke kwaliteit
- watergang nabij perceel Rijnpark 111a
- ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling
Hoe kunt u het herstelbesluit inzien?
Het herstelbesluit, met identificatienummer NL.
IMRO.0484.HRwestvaartpark-VA02, en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 8 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in
het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan
ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gezien de coronamaatregelen die momenteel van
kracht zijn, wordt u aangeraden om het herstelbesluit digitaal te raadplegen.
Rechtsbescherming
Binnen zes weken vanaf de dag nadat het besluit
ter inzage is gelegd, kunnen belanghebbenden
beroep instellen tegen het herstelbesluit. Het
beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit. Het
beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er sprake is van een spoedeisende
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van de Afdeling. U kunt ook digitaal beroep en een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen.
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening
(DigiD)
nodig.
Kijk
op
de
website
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer
informatie over het digitaal indienen van beroep en
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een beroep en een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inwerkingtreding
Naast beroep is tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan Westvaartpark ook een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend. Op grond
van artikelen 6:19 en 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht heeft dit verzoek om voorlopige
voorziening van rechtswege ook betrekking op het
herstelbesluit. Als gevolg daarvan treedt het
herstelbesluit niet eerder in werking dan nadat
daarop een beslissing is genomen.

Ontwerp bestemmingsplan Zuideinde 3234, Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 32-34 Aarlanderveen conform
artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
met ingang van 8 oktober tot 19 november 2020
(gedurende een periode van zes weken) voor
iedereen inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de
gemeenteraad op 24 september 2020 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Westvaartpark
heeft vastgesteld.

Aanleiding en doel
Het gaat om het omzetten van de agrarische functie
naar een woonbestemming op het perceel Zuideinde 32 en 34 in Aarlanderveen en de toevoeging
van een extra woning. Het voormalig agrarisch
bedrijf is al jaren gestopt en de agrarische opstallen
worden gesloopt. In de boerderijwoning en het
naastgelegen zomerhuis wordt enkel nog gewoond.
Een woonbestemming is daardoor passender bij
het gebruik. Als compensatie voor de te slopen
opstallen mag een extra woning worden gebouwd
op het oostelijke perceel. In de toekomst wordt het
ook mogelijk gemaakt het zomerhuis een stukje te
verplaatsen richting het westen, binnen de perceelgrenzen.

Inhoud
De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 het
bestemmingsplan Westvaartpark vastgesteld. Met
dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van in

Hoe kunt u het plan inzien?
- Het ontwerp paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u gedurende de eerdergenoemde termijn van terinzagelegging inzien bij

Herstelbesluit (op grond van artikel 6:19
Awb) bestemmingsplan Westvaartpark
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de informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn (voor actuele
openingstijden zie www.alphenaandenrijn.nl).
- U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook digitaal inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID onder
vermelding van NL.IMRO.0484.AVzuideinde3234ON01
en
via
de
gemeentelijke
website
www.alphenaandenrijn.nl/bekendmakingen.
- Deze mogelijkheid heeft u ook bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Hoe kunt u reageren?
Binnen eerdergenoemde termijn van tervisielegging
kan iederen digitaal, schriftelijk of mondeling
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerp
paraplubestemmingsplan bij de gemeenteraad
indienen. Digitaal 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 organisatiegegevens
in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat het om
het ontwerp bestemmingsplan Zuideinde 32-34
Aarlanderveen gaat met zaaknummer 334775.
Meer informatie over het digitaal indienen van
zienswijzen
kunt
u
vinden
op
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_
organisatie/Contact/Invloed_bezwaar_klachten/
Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar postbus
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw
reactie duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en geef aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 32-34 Aarlanderveen gaat
met zaaknummer 334775. Voor het kenbaar maken
van een mondelinge zienswijze of voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met het Office
Management van team Ruimte van de Gemeente
Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 140172.
Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag
gemaakt. Alleen degenen die tijdig zienswijzen
indienen, kunnen later beroep instellen tegen de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Vergunningen
24 tot en met 30 september 2020
In verband met het coronavirus is de balie van
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien?
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0172
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

- Vondelstraat 38
kappen boom (V2020/808)
- Marketentster 263
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/809)

Boskoop
- Westpark 3
verbreden inrit (V2020/792)
- Azalealaan 71
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2020/795)
- Jac. P. Thijssestraat 26
vergroten dijkwoning (watervergunning)
(V2020/805)
- Reigerlaan 56
afwijken bestemmingsplan voor Airbnb
(V2020/810)

Hazerswoude-Dorp
- Berkenhof 2
plaatsen carport linkerzijde woning (V2020/797)
- naast Denemarkenlaan 14
bouwen bedrijfsgebouw en veranderen
bestaande in- en inrit (V2020/802)
- Pieter Brueghelstraat 1 tot en met 11 (oneven) en
26 tot en met 60 (even) en de Jan van
Goijenstraat 1 tot en met 11 (oneven) en 10 t/m
44 (even)
renoveren 48 woningen naar nul-op-de-meter
woningen (V2020/806)

Koudekerk aan den Rijn
- Dorpsstraat 37
plaatsen erfafscheiding (V2020/790)
- Dorpsstraat 11
afwijken bestemmingsplan voor realiseren
pré-mantelzorgwoning (10 jaar) (V2020/793)
- Dr Vlaanderenlaan 55
plaatsen airco buitenunit zijgevel (V2020/796)

Verleende vergunningen regulier

Boskoop
- Valkenhorst 4 (25-09-2020)
doorbreken draagmuur tussen keuken en
woonkamer (V2020/738)
- Voorkade 31 (25-09-2020)
wijzigen voorgevel (V2020/783)
- Jac. P. Thijssestraat 26 (29-09-2020)
vergroten dijkwoning (V2020/666)
- naast Boskoopseweg 4F (sectie K - perceel 914)
(29-09-2020)
bouwen bedrijfsruimte en aanleggen nieuwe
inrit (V2020/466)

Koudekerk aan den Rijn
- Park Te Horn 9 (25-09-2020)
realiseren veranda zuidgevel (V2020/676)
Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) geldt de
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Aarlanderveen

Verlengen beslistermijn

- Zuideinde 63 (29-09-2020)
plaatsen schuur met overkapping op achtererf
(V2020/714)

Benthuizen

Alphen aan den Rijn
- nabij Walenburg 88-94 en 100-106 (24-09-2020)
vervangen damwanden ter hoogte van
brandgangen (V2020/715)
- Schelfhorst/Dijkslootpad (sectie B, perceel 3880
en 3920) (24-09-2020)
vervangen bestaande brug (V2020/730)
- Rondeel/Dijkslootpad nabij Doornenburg 144
(24-09-2020)
vervangen bestaande brug (V2020/727)
- Staalweg 4 (25-09-2020)

- De Dam 7
aanleggen twee padelbanen en plaatsen
opslagruimte (V2020/603)

Boskoop
- Julianastraat 50
verbouwen bestaand jeugdhuis tot drie woningen
(V2020/614)

Hazerswoude-Rijndijk
- Da Costasingel 34
verbouwen supermarkt (V2020/562)

Aarlanderveen
- Dorpsstraat 90
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2020/675)

Raad in beeld

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen
bezwaren indienen.

informatie van en over de gemeenteraad

Alphen aan den Rijn
- De Schans 57 en 57A
bouwen twee opslagruimten en één buitenopslag
inclusief kleine kantoorruimte (V2020/789)
- Rijnkade 5
herbouwen en restaureren rijksmonument
(V2020/788)
- Rijnkade 6
herbouwen en restaureren rijksmonument
(V2020/791)
- Junostraat 1
uitbreiden woning aan zijgevel en plaatsen
erfafscheiding (V2020/794)
- Norbertijnenlaan 144
plaatsen erfafscheiding en veranda (V2020/798)
- Julianastraat 27
realiseren gevelwijziging en vier wooneenheden
eerste verdieping (V2020/799)
- Loevestein 57
aanbrengen doorbraak in woning scheidende
wand (V2020/800)
- Brederodestraat 47
realiseren dakterras achterzijde woning
(V2020/801)
- Groenoord 134
verbreden bestaande inrit (V2020/803)
- Van Lennepstraat 93
plaatsen nokverhoging op achterdakvlak
(V2020/804)
- Rijnplein 17
plaatsen tijdelijke terrasoverkapping voor vijf
jaar (V2020/807)

aanleggen inrit (V2020/421)
- Prins Hendrikstraat 107 (25-092020)
splitsen woning (V2020/678)
- Cantharel/Dijkslootpad perceel 5992
(25-09-2020)
vervangen bestaande brug
(V2020/679)
- Oudshoornseweg 76 (28-09-2020)
kappen boom voortuin (beuk)
(V2020/775)
- Binkhorst 121 (29-09-2020)
aanvullen gevelpaneel tussen begane
grond en eerste verdieping met kunststof
rabatdelen (V2020/736)
- Marokkostraat 102 (30-09-2020)
vervangen keukenkozijn (V2020/750)

Raad vergadert
tijdelijk deels digitaal
De gemeenteraad vergadert
tijdelijk digitaal vanwege
het coronavirus.

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 8 oktober 2020, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein, 20.00
uur (fysiek in de raadzaal, live uitzending via de website)
• Collegebesluit en -brief Tussenrapportage democratie in veranderende samenleving 2019/2020 en
eindrapportage raadswerkgroep Lokale democratie

Donderdag 8 oktober 2020, informatiemarkten woningbouwontwikkeling Veld 3
Hazerswoudse Boys (20.00-21.00 uur), ontwikkeling Aarhof (21.15-22.45 uur) en duurzaamheid (21.30-22.30 (digitaal, uitzending is volgende dag terug te zien via de website)
Donderdag 15 oktober 2020, gemeenteraadsvergadering, (20.00 uur)
• Agenda volgt
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.
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Exploitatievergunning

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen

vergunning te verlenen voor:

Verleende vergunningen

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn
- Aarkade 10 (24-09-2020)
(Horeca-)exploitatievergunning (Stichting
Bibliotheek Rijn en Venen - Kade 10) (D2020/094)
Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) geldt de
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Sportlaan 5
permanente terrasvergunning (Wet 'n Wild)
(D2020/106)
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij in het kader van artikel
6 van de Drank- en horecawet van plan zijn een

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.).

- Aarkade 10 (24-09-2020)
Drank- en horecavergunning (Stichting
Bibliotheek Rijn en Venen - Kade 10) (D2020/094)
Ter inzage
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.
Zienswijze
Tot 5 november 2020 kan iedereen schriftelijk een
gemotiveerde zienswijze indienen bij de burgemeester van Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400
AA Alphen aan den Rijn. Voor het kenbaar maken
van een mondelinge zienswijze of voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
Van der Heiden van team Publieksdienstverlening
op telefoonnummer 14 0172. Alleen degenen die
tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep
instellen tegen een uiteindelijk besluit.
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 beschikking een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester 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 beroepschrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag,
sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroepstermijn 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).

Bijvriendelijke boomkweker
in het zonnetje gezet
Boomkweker Gerard van den Akker uit Hazerswoude is in het zonnetje gezet
als dank voor de bijvriendelijke bloemenstrook die hij al vele jaren zaait langs
zijn kwekerij aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en).
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:

Boskoop
- Valkenburgerlaan 107
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd
in:

Alphen aan den Rijn
- Eikenhorst 90
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.

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 voorziening 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.

ceelsranden, braakgronden maar ook als omlijsting van waterbassins.
Trouwe bijenverzorger
Hoewel Van den Akker niet de enige boomkweker is die bloemen zaait
voor de bijen, is hij wel de kweker die trouw ieder jaar zaait en het
grootste stuk. De bloemenstrook langs de Dijkgraafweg trekt ieder jaar
niet alleen veel bijen en andere insecten. Ook voorbijgangers stoppen
enthousiast om de bloemen te bewonderen. “Als ik op mijn kwekerij
aan het werk ben, is het leuk om al die reacties van mensen te horen”,
vertelt Gerard van den Akker.
Elke bestuiver heeft zorg nodig
Boomkwekers in Greenport Boskoop en dragen al jaren actief bij aan betere leefomstandigheden voor bijen en andere bestuivers. Naast het inzaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels wordt er steeds meer biologische bestrijding toegepast. Dit jaar zijn in Greenport Boskoop twee
demoproeven uitgevoerd door kwekers samen met Delphy en Koppert
om nieuwe vormen van biologische bestrijding breder te testen in de
boomkwekerij. Dit is gebeurd met financiering van Tuinbranche Nederland, Koppert Biological Systems en gemeente Alphen aan den Rijn,
in het kader van project de Bee Deals, van CLM Onderzoek en Advies.
Alles op biologische wijze
Greenport Boskoop is de Place to Bee omdat er naast de bloemenranden veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters zoals Tagetes die nuttig zijn voor bijen en aaltjes in de bodem
op een biologische manier bestrijden. Honingbijen en wilde bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste
planten leveren bijna jaarrond voedsel en spelen een belangrijke rol in
biodiversiteit.

Gerard van den Akker met zijn 'lekkers'. Links Michiel Gerritsen en Kees van Velzen
Hij ontving een taart uit handen van wethouder Kees van Velzen en Michiel Gerritsen
voorzitter van Stichting Belangenbehartiging
Greenport Boskoop (SBGB).
Gerard van den Akker zaait de bloemenstrook al sinds 2015. In dat jaar sloten de ge-

meente Alphen aan den Rijn, boomkwekers
in Greenport Boskoop en enkele andere partijen een ‘Bee Deal’ om zich samen in te zetten voor bijvriendelijke maatregelen om zo de
leefomgeving voor wilde bijen en honingbijen
te verbeteren. Eén van die maatregelen was het
inzaaien van bijvriendelijke mengsels op per-

Informatieborden!
Om dit beter onder de aandacht te brengen, heeft de Sortimentstuin
Harry van de Laar samen met adviesbureau Delphy een aantal jaar geleden informatieborden geplaatst in de Sortimentstuin aan het Rijneveld en is een bijvriendelijk plantsoen aangelegd. Verder is de Gemeente
Alphen aan den Rijn zeer actief in het project Groene Cirkels Bijenlandschap. Alle bijvriendelijke maatregelen leveren een bijdrage aan een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers.
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En toen… was er de
Kinderboekenweek

Ter gelegenheid van de opening van de Kinderboekenweek 2020 lazen burgemeester Liesbeth Spies en haar
secretaresse Germa Kuper voor op de Steijaertschool
in Hazerswoude-Rijndijk.
Geschiedenis is het thema dat dit jaar centraal staat onder
de noemer ‘En toen?’
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. De burgemeester las de
kleinste kinderen voor uit een boek over het uitsterven
van de Dino’s. Dat kan ze heel goed, want ze hingen aan
haar lippen. Germa bracht voor groep 6-8 de geschiedenis van de 2e wereldoorlog tot leven via het boek ‘Buiten
is het oorlog’. Daarin wordt het verhaal van Anne Frank
verteld voor kinderen.
Op de school zijn er de hele week nog andere activiteiten
geweest waarin het thema geschiedenis centraal stond.
De leeftijdsgroepen zijn gemixt om zo met elkaar aan de Burgemeester Liesbeth Spies(boven) en secretaresse Germa Kuper tijdens het voorlezen op de Steijaertschool
slag te gaan met onderwerpen als ‘Dinosaurussen, Egypte, Romeinen, Middeleeuwen en de 2e Wereldoorlog.
50% korting op lidmaatschap bibliotheek
Ook vanuit de Bibliotheek
Rijn en Venen worden de
gehele maand speciale activiteiten aangeboden. Ook is
er een actie ter gelegenheid
van de opening van de nieuwe bibliotheek in Alphen aan den Rijn, namelijk 50%
korting op een abonnement voor nieuwe leden. De actie
geldt tot het einde van het jaar. Wilt u een bezoek brengen aan de nieuwe bibliotheek, dan is het vanwege de
aangescherpte corona maatregelen nodig om te reserveren.
Zie het bericht elders in de krant of de website van de bibliotheek.

Kinderkerk Dorpskerk
Zoeterwoude

‘Vijf broden en twee vissen’

Op zondag 25 oktober is er in de Dorpskerk in Zoeterwoude om 12.00 uur een Kinderkerkviering.
Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, van
dreumes tot kleuter.

pen over het strand, tellen al de
mensen die er zijn en leren om
samen te delen.

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

Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door hervormde
gemeente en rk parochiekern
Sint Jan om een aantal keer per
jaar een laagdrempelige viering
aan te bieden gericht op ouders/
grootouders met jonge kinderen.
De vieringen zijn bij toerbeurt
in de Dorpskerk en in de Sint
Jan. De bijeenkomsten zijn geschikt en toegankelijk voor iedereen met jonge kinderen, ongeacht of men gebonden is aan
een kerkelijke traditie.

De kinderen mogen tijdens de
viering actief meedoen in het
verhaal, waarbij alle zintuigen
aan bod komen. Op 25 oktober
wordt het verhaal van de vijf
broden en twee vissen verteld.
We varen met een bootje, lo-

Kinderkerk

Zoeterwoude
Zondag 25 oktober
12.00 uur Dorpskerk
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BSC 68 doet mee met Rabo ClubSupport!

Steun lokale jeugdclubs met uw stem
Rabobank Regio Den Haag investeert met Rabo ClubSupport in lokale clubs en verenigingen. Als
coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij. De leden
van de bank hebben inspraak op de verdeling van dat deel. In onze gemeente is dat Voetbalvereniging BSC’68!
Deze vereniging speels een actieve rol voor de lokale maatschappij, zo beoordeelt ook de
Rabobank. Daarom geven zij
graag financiële steun. Klanten
en leden vanaf 12 jaar bepalen
welke verenigingen een bijdrage krijgen. Iedere stem is dus
geld waard!
Gezonde buitenlucht
Door corona zijn de gebruikelijke manieren om geld te werven voor een club, zoals een
disco organiseren of ruimteverhuur voor feesten, voor een
groot deel weggevallen. Daar-

Ook buitensport "op
het droge"

Elke dinsdadmidag van13.00
u tot 13.30 u kosteloos en vrijblijvend sporttraining, achter
het gemeentehuis Hazerswoude-Rijndijk o.l.v.een deskundige
sportcoach van Sport Be fit.
Iedereen welkom.
Gesponsord door Alphen beweegt.
Elke donderdagochtend 45 min.
wandelen. Vrijblijvend en kosteloos. Start 9.30 uur
Koudekerkse brug, o.l.v.route
begeleidster, iedereen welkom.
Initiatief Actief Rijnwoude.

Toch weer
griezelen in
Benthuizen!

Yes, dit jaar toch een Griezelig Benthuizen. Een activiteit georganiseerd door
vrijwilligers en gesteund door sponsoren
voor alle basisschoolkinderen uit Benthuizen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Het is dan wel een aangepaste versie in verband
met alle maatregelen, maar fijn dat we voor de
kinderen iets mogen organiseren.
Meer informatie staat op: https://www.bijcreado.
nl/griezeligbenthuizen/

om zoeken we naar andere mogelijkheden om onze leden een
leuke, sportieve vrijetijdsbesteding te blijven bieden. BSC’68
uit Benthuizen spaart voor de
activiteiten tijdens het Jeugdkamp Voetbal, Scouting Hubertus-Brandaan uit Voorburg voor
nieuwe tenten voor het kamperen en SEV uit Leidschendam voor LED-verlichting op de
voetbalvelden. Breng uw stemmen uit op deze verenigingen,
zodat de jeugd lekker bezig kan
blijven in de gezonde buitenlucht!

Stem op ons!
Dat kan in de stemperiode tussen maandag 5 en zondag 25
oktober 2020. Klanten en leden van de bank kunnen via de
website of de app van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen,
waarbij u maximaal twee stemmen per club kunt uitbrengen.
Uw stem maakt voor ons echt
een groot verschil. Veel dank
voor uw hulp!
Op de websites van de vereniging staat meer informatie:
www.bsc68.nl.
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Ingezonden bijdrage

Mondkapjes waar hebben we het over
en doen ze het of doen ze het niet?

Voor de zoveelste keer ga ik proberen uit te leggen dat ze het doen en wel heel
goed doen. Dat ik daar de vorige keren niet in geslaagd ben is aan mijzelf te
wijten, kennelijk was ik niet overtuigend genoeg. Als excuus kan ik aanvoeren dat vele door TV presentatoren aangeprezen deskundigen baarlijke nonsens
omtrent mondkapjes naar voren brachten.

‘Zuivel van zus’ elke zaterdag open
In mei schreven in deze krant over de toekomst van hoeve Nieuw Bethlehem aan het Westeinde in Hazerswoude-Dorp. Het gezin v.d. Burg-de
Jong was daar neergestreken en had grootse plannen voor de toekomst.
Eén van die plannen was een eigen winkeltje om allerlei boerenlandproducten te gaan
verkopen en natuurlijk hun eigen kaas en melk. Sinds zaterdag 3 oktober is het winkeltje open en staat Lisette als een trotse verkoopster achter de toonbank. Een leuk gezellig winkeltje waar je zo even binnenloopt voor een stukje kaas, of een fles melk. Maar
waar ook andere heerlijke boerenlandproducten als appels, vruchtensappen, honing
e.d. te koop zijn.
‘Zuivel van zus’ is elke zaterdagochtend geopend.

Alzheimer Nederland
zoekt collectanten
Voor de jaarlijkse collecte (dit jaar van 2 tot en met 7 november) zoek
Alzheimer Nederland vrijwilligers die willen collecteren in Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk of Koudekerk aan
den Rijn.
Kijk voor meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/collecte/allesover-collecteren. U kunt zich hier ook aanmelden. Of neem contact op met het Collectebureau van Alzheimer Nederland: 033 – 303 26 61 of via collecte@alzheimernederland.nl.

Voor een toekomst zonder dementie.
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers.
Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland
is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen
ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij.
En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Daardoor kan er elk jaar meer geld
naar onderzoek.

De collecte gaat met
zijn tijd mee: doneren
via iDEAL-QR
Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzheimer Nederland voorzien van een iDEAL
QR-code. Dit maakt mogelijk
dat mensen met hun mobiele telefoon geld kunnen geven.
Een goed alternatief voor als er
geen kleingeld in huis is! Veilig, gemakkelijk en anoniem.

Waar hebben we het over?
Er zijn meerdere soorten mondkapjes, voor gassen en deeltjes van diverse omvang tot aerosolen toe. Eigenlijk zijn er vier typen die gericht zijn op deeltjes
en die een een verschillende functie hebben.
A1. Zuivert de lucht die je inademt dus dat wat binnenkomt.
A2. Zuivert de lucht die binnenkomt en maakt het uit ademen gemakkelijk
door een uitademventiel.
A3. Zuivert de lucht die binnenkomt, die je inademt en zuivert de lucht die je
uitademt, het vaak aangeprezen medische mondmasker van het type FFP2,
maar er bestaan ook niet medische mondmaskers van dit type die zelfs
herbruikbaar zijn. De adembescherming van de A types wordt grotendeels
teniet gedaan door het dragen van een baard. (Geloof nooit een man met
een baard die praat over adembescherming.)
B1. Zuivert de lucht die je uitademt dus beschermd niet jezelf maar wel de ander. Dit type mag geen uitademventiel hebben, dan zou je het virus ongehinderd naar buiten blazen. Omdat het alleen deeltjes tegenhoudt helpt het
niet voor een stinkende adem. Het type A is voor verzorgers die in contact
komen met personen die mogelijk besmet zijn. Dan gelden allerlei voorschriften om met enige deskundigheid de mondkapjes vooral af te zetten.
Ze zijn meestal niet wasbaar maar kunnen wel gedesinfecteerd worden in
UV straling of gewoon de zon.
Het type B1 is het type voor algemeen gebruik, vaak herbruikbaar, maar het
kan besmet zijn dus stop het na gebruik in een plastic zakje en maak het later schoon. Het type A3, maar dan niet medisch is vooral aan te bevelen voor
kwetsbare personen omdat die in zekere mate ook nog de ingeademde lucht
zuiveren van aerosolen. In landen om ons heen en zelfs in de VS wordt het als
uiterst asociaal ervaren als je geen mondkapje draagt in de publieke ruimte.
Voor zover ik na kon gaan was de enige in de tweede kamer die dat begrepen
had de liberaal Dijkhof.
Doen ze het of doen ze het niet?
Stap 1. De enige lichaamsopeningen waaruit actief virus komt zijn neus en
mond. Zweetklieren staan niet in verbinding met het bloed en via de ontlasting
en urine is het virus niet langer actief.
Stap 2. Alle oplossingen die we uitstoten zijn op waterbasis en het kost veel
energie om dat type stoffen om te zetten in aerosolen (deeltjes kleiner dan 0,01
mm). Onze longen zijn niet in staat om die energie te leveren. Zelfs als personen met uiterst krachtige longen dat wel kunnen of bij bepaalde medische behandelingen aerosolen ontstaan is het aantal virusdeeltjes in die aerosol deeltjes gering. Het aantal deeltjes neemt af met de derde macht van de straal. Dus
als een 1 mm deeltje 1 miljoen virussen bevat heeft een 0,1 mm deeltje er nog
1000 en een 0,01 mm deeltje (aerosol) er 1.
Stap 3. Een dicht geweven lap of een papieren filter houdt alle druppels groter
dan 0,1 mm en ook nog een deel van de kleinere tegen.
Stap 4. Als uit de mond en neus geen aerosol komt waar komen die dan vandaan? Wel dat is iets ingewikkelder maar een normaal natuurkundig proces.
De stoffen die we uitstoten in de vorm van druppels zijn op basis van water.
Speeksel is normaal meer dan 99% water. De druppels worden tijdens hoesten,
niezen, proesten, joelen etc. uitgestoten met een zekere snelheid. De grootste
druppels gaan het snelste en komen het verste maar ze vallen ook het snelst op
de grond. De kleinere druppels ondervinden relatief meer wrijving gaan langzamer en vallen langzamer op de grond. Tijdens de val verdampt er water en
worden de druppels kleiner en gaan weer langzamer vallen. Dit effect wordt
nog versterkt doordat hoe kleiner de druppel hoe sneller het verdampt. Maar
het virus verdampt niet. Een druppel van 0,1 mm die verdampt tot 0,01 mm
bevat nog steeds die 1000 virusdeeltjes en is daarmee duizendmaal gevaarlijker
dan het deeltje wat we zelf misschien zouden kunnen produceren. Het mondkapje van het type B1 en A3 zorgt ervoor dat die kwalijke druppels niet in de
openbare ruimte komen en door een ander ingeademd worden. In vrijwel alle
weldenkende landen wordt verondersteld dat hiermee een reductie van de reproductiefactor met 40 % bereikt kan worden,
Dus allemaal een mondmasker op dan zitten we in no time beneden de 0,8 en
kunnen we weer aan feesten en vakantie gaan denken, nog even wachten met
die plannen uit te voeren. Voor het ene deel van de bevolking is het belangrijk dat ze met een mondkapje bij sportwedstrijden alle emoties weer kunnen
uiten. Voor een ander deel van de bevolking is het belangrijk te weten dat je
met een mondkapje weer kunt zingen in de kerk, het is even wennen maar wij
doen het met allerlei extra maatregelen al sinds juli de kerk weer open kon.
Jan Medema
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Kleine advertenties
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

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

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

DIVERSEN
In Benthuizen wordt
een VOEDSELBOS opgezet. De ontwikkelingen zijn te volgen
op www.voedselbosbenthuizen.nl
Op 17 oktober 2020
hoopt GIJS DEN HERTOG 90 JAAR te worden. Misschien vindt
u het leuk om hem
een kaartje te sturen?
Zijn adres: Dorpsstraat 67 E, 2391 BC
Hazerswoude

GEVRAAGD
OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren
50 /60 /70. Heeft
u een doos staan?
Koop het graag van
u. Ook antiek blikken speelgoed en
oud lego is welkom.
tel. 0640022896

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

Wij zijn hard op
zoek naar allerlei soorten gezelschapspellen.
Ophalen kan ook
na contact met
Marloes Rhijnsburger.
Basisschool
De Tweeklank
Da Costasingel 42
Hazerswoude-Rd

Wij ve
almenu
uw afha n van
e
rg
o
z
e
of b
telling!
uw bes

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)
Do.dag 8 okt Kalslever met spek en ui
Vr. dag 9 okt Pita gyros met friet en tzatziki
Za. dag 10 okt Italiaanse burger op ciabatta met friet en tom. salsa
Zo. dag 11 okt Voor: Groene pestosoep met zalm
		
Hoofd: Duo van vis in een dille-roomsaus geserveerd
		 met wedges, warme groenten en een salade
Di. dag 13 okt Stamppot rode kool met speklapjes en kuiltje jus
Wo.dag 14 okt Kip in 't pannetje met krieltjes

Of stuur een mail
m.rhijnsburger@
wijdevenen.nl

€ 15,50
€ 11,50
€ 13,50

€ 21,50
€ 11,00
€ 11,75

Weekmenu week 41 en maandmenu oktober
Weekmenu Andijviestamppot met bal gehakt en kuiltje jus
Maandmenu Voor: Soep van de dag
Hoofd: Varkenshaas met gemengde bospaddenstoelen,
		
aardappelgratin, warme groenten en een salade
		
Dessert: Wafel met warme kersen witte
		
chocolade-ijs en een toef slagroom
		
Maandmenu, compleet

TE KOOP
GROTE POMPOENEN
VERKOOP Halloween
Landlustweg t.o. nr.7
Alphen
ad
Rijn/
Koudekerk
Tel.
0640197889
STUDIEPIANO, kleur
wit, inclusief een
kruk. Prijs € 600,-.
Tel. 06-51376304.

P!
LETrzO
orgen

Activiteitenkalender i.s.m.

ACTIEF

€ 11,50
€ 5,20			
€ 18,25
€ 6,75
€ 27,25		

RIJNWOUDE

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

✂

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS
bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

Laat 1.000 hoogstam
fruitbomen groeien
Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen
met gemeente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te
houden en nieuwe boomgaarden in te richten.
Deze boomgaarden geven karakter en eigenheid aan een landschap. Met
hun grillige groei, het loof hoog op de stammen en de prachtige bloei
in het voorjaar zijn de fruitbomen ware pareltjes in het landschap. Helaas zijn er steeds minder hoogstamfruitboomgaarden. De teloorgang
is een gemis voor het landschap én de biodiversiteit. Daarom wordt de
aanschaf van hoogstam fruitbomen gestimuleerd. Ook worden cursussen onderhoud hoogstamfruitboomgaarden georganiseerd.

een looptijd van drie jaar en het doel is om 1.000 bomen te planten. Het totaalbudget bedraagt
daarmee ruim 100.000 euro. Een deel van benodigde financiële middelen is nu reeds beschikbaar en een deel moet nog worden geworven. Voor wie in aanmerking wil komen start de inschrijving vanaf heden; en vanwege de aanplant in het najaar sluit de eerste ronde per 29 oktober 2020.
Naast het faciliteren van de aankoop van bomen zullen de samenwerkende organisaties ook wandel- en fietsroutes uitzetten langs de boomgaarden zodat iedereen deze pareltjes kan bewonderen. Dat is vooral een aanrader in de bloesem- en oogsttijd.
Heeft u interesse in een nieuwe hoogstamboomgaard of nieuwe aanplant in een bestaande boomgaard? Neem dan contact op met één van onderstaande adressen, u ontvangt dan verdere informatie.
Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken,
Michiel Gerritsen, 0612980647, secr@landschapsfondsalphen.nl
Collectief De Groene Klaver, secretaris@degroeneklaver.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp
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.

Engelsrufer

De aanschaf van een echte hoogstam fruitboom kost, inclusief materiaal voor ondersteuning en bescherming, per boom rond 100 euro. Voor
een eigen bijdrage van 20 euro per boom kunnen nieuwe bomen worden aangeschaft of vervangen in de gemeenten die behoren tot het gebied van Holland Rijnland en de Rijn- en Veenstreek. Het project heeft

Leiderdorp

www.meerburg.nl

Ook verkrijgbaar in onze
webshop:
www.idesignsieraden.nl

Dit Duitse sieradenmerk is bij onze
Oosterburen een ware hit! Sieraden
met een verhaal past helemaal in de
trend van nu. Het merk biedt een
uitgebreid variété aan sieraden, allen
onder het thema van
gelukssymbolen. De zilveren
sieraden zijn af te stijlen bij iedere
outfit, er is een modekleur voor
iedere dame. Daarbij wordt de
complete collectie ook in geel- of
roségouden plating aangeboden
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Foto Hans Verhoeff

BSC’68 verliest geflatteerd van Bergambacht

door Hans Verhoeff
Onder erbarmelijke omstandigheden werd deze topper gespeeld. Door de coronamaatregelen was
er geen publiek toegestaan en alsof dat nog niet erg genoeg was viel er ook nog de volle negentig
minuten een gordijn van regen op het plastic veld.

Al in de warming-up ging het
mis bij de Benthuizenaren. Stopper Robin de Bruin ging hard
door zijn enkel en lag geruime
tijd krimpend van de pijn op de
kletsnatte grasmat. Trainer Lange begon al te puzzelen maar de
magische handen van verzorger
Niels Verhagen kregen het voor
elkaar dat de Bruin toch aan de
aftrap verscheen.
Slappe start
Bergambacht begon duidelijk
beter aan de wedstrijd dan BSC.
Al binnen 120 seconden lag de
bal achter Michael Verhoef in
het net. Jelle Hordijk ging er op
links vandoor, trok naar binnen
en van een meter of 25 krulde
hij de bal schitterend in de verre kruising. 1-0. Een paar minuten later was Hordijk betrokken bij de 2-0. Dit keer was hij
de man van de voorzet die door
Luuk Botter in een keer in het
BSC doel werd gewerkt. Een
domper van jewelste waar BSC
langzamerhand onderuit probeerde te kruipen. De groenwitten kwamen inderdaad beter in hun spel en de rest van de
eerste helft hadden ze zelfs een
overwicht. Reno Smulders bijvoorbeeld haalde uit maar keeper Roy Pons stond zijn manne-

tje en pareerde deze doelpoging.
De grootste kans was voor Stijn
van Leeuwen die drie pogingen in drie seconden niet tot
een doelpunt kon promoveren.
Doelman Pons liet een bal los en
de rebound kon door Korving
ingeschoten worden. Tot twee
keer toe was Pons een sta in de
weg en toen de bal voor de derde keer voor de voeten kwam
ging deze niet tussen de palen
maar voorlangs het doel.
Tegen elkaar opgewassen
De tweede helft ging redelijk
gelijk op zonder dat er veel kansen ontstonden. Alleen Pieter
Meijer wist de bal in het doel
te krijgen door een vrije trap in
een keer achter Michael Verhoef
te schieten. BSC kwam niet verder dan twee schoten op de lat
van Jelle Verhoeff en Guido de
Peinder. Zo eindigde deze wedstrijd met een 3-0 nederlaag.
Er had zeker meer in gezeten
dus volgende week thuis tegen Moerkapelle is het weer tijd
voor een driepunter. Aanvang
14.30 uur maar toeschouwers
zijn helaas weer niet toegestaan.
Achter het hek zijn er natuurlijk
wel heel wat staanplaatsen.

Stuur uw kopij
zaterdavond naar

info@groenehartkoerier.nl

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Edwin Plasmeijer

Mijn naam is Edwin Plasmeijer en ik ben al ruim
46 jaar een geboren en getogen Koudekerker.
Ik ben getrouwd met Sandra die werkt als
kraamverzorgster en samen hebben we twee
prachtige kinderen, Daan (13) en Eline (9). Daan
is lid van v.v.Koudekerk en Eline zit op dansen bij
de ID Dance Factory.
In het dagelijks leven ben ik al ruim 32 jaar
werkzaam bij Albert Heijn in Koudekerk. Daar
ben ik ooit als jong broekie begonnen als
vakkenvuller en inmiddels met heel veel plezier,
al meer dan 20 jaar werkzaam als teamleider.
Het is heerlijk om bij AH over de vloer te lopen
en contact te hebben met de klanten. Sinds
januari 2020 ben ik ook eigenaar van mijn eigen
webdesignbedrijf.
Mijn hobby’s zijn voetbal en websites maken.
Van v.v.Koudekerk ben ik al lid sinds mijn vijfde
en de laatste 31 jaar ook actief als leider / trainer. Daarnaast heb ik ook een flink aantal jaren in de
jeugdcommissie en de PR commissie gezeten.
Naast deze hobby’s ben ik ook nog actief als vrijwilliger bij ons mooie PWA Bad. Tijdens de
zomermaanden help ik daar met het toezicht houden op de zwemmers. Hopelijk kunnen we volgend
jaar weer open gaan, maar dan zijn er wel nieuwe vrijwilligers nodig, want de ouderen willen in deze
coronatijd echt niet aan het bad staan.
Ook een mooi plekje in mijn hart heeft de Stichting Jeugdvakantieweek Koudekerk. Toen een aantal
jaar geleden de Jeugdvakantieweek dreigde te stoppen, ben ik samen met een nieuwe frisse groep
mensen op de kar gesprongen en de Jeugdvakantieweek Koudekerk nieuw leven ingeblazen. Hopelijk
kunnen we volgend jaar augustus wel onze jubileum editie gaan vieren, want ook die is afgelopen jaar
door de corona helaas in het water gevallen.
Naar mijn mening zou eigenlijk iedereen wel iets van vrijwilligers werk moeten gaan doen. Ik merk bij
de v.v.Koudekerk, maar ook bij het PWA Bad, dat de groep vrijwilligers steeds ouder worden en dat de
jongeren over het algemeen niet heel erg staan te springen om iets voor de maatschappij te doen. Maar
het is juist zo nodig om alle voorzieningen in het dorp in stand te houden.
Graag wil ik mijn estafettestokje overdragen aan mijn schoonvader Cees Cok, die als secretaris van het
PWA Bad graag iets wil vertellen over het zwembad.
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Ingezonden bijdrage
Vanavond vindt er een commissievergadering plaats. Naast
de agendapunten in de krant, is er een extra agendapunt,
de bouw op het 3e veld. Als bewoners van de Burgemeester
Warnaarkade zullen wij hierop inspreken:
In de Groene Hart Koerier van 5 juni 2019 lezen wij dat de
heer Versteeg, voorzitter van voetbalvereniging Hazerswoudse
Boys en tevens raadslid van Nieuw Elan naar woningbouwvereniging Habeko gestapt is met het plan om veld 3 uit te ruilen en hierop woningen te laten bouwen, omdat de eventuele
nieuwe rondweg zorgt voor onveilige situaties. Is het niet veel
eenvoudiger om een voetgangerstunneltje aan te leggen om
het 3e veld te bereiken? Het veld wordt slechts voor een paar
wedstrijden op zaterdag gebruikt (en niet door kleine kinderen).

Koudekerk neemt
ook de SJZ-horde
Voor Koudekerk werd de wedstrijd tegen SJZ als belangrijk beschouwd. Een stugge
tegenstander en met het oog op de wedstrijd van volgende week – Warmunda komt
op bezoek aan de Gruttolaan – was winst belangrijk.

De gemeente stelt als voorwaarde om verder te willen met
deze ontwikkeling dat belanghebbenden vroegtijdig worden
betrokken bij de planvorming. Om de bewoners vroegtijdig
op de hoogte te stellen van deze ontwikkeling moet er door
Habeko een brief worden verzonden met informatie over het
plan. Daarnaast moeten de direct-omwonenden uitgenodigd
worden voor keukentafelgesprekken, waarbij zij invloed kunnen uitoefenen op de planvorming. Hier is naar onze mening
in zijn geheel niet aan voldaan. Wij werden zeer laat uitgenodigd voor de inloop avond in juli (tijdens de vakantieperiode).
Er was beperkte tijd om de plannen in te zien. De verslaglegging van de bijeenkomst was onjuist en hierin werd de inloop
avond onverwachts participatiebijeenkomst genoemd.
In de documentatie die wij hebben ontvangen van Habeko en
de gemeente Alphen aan den Rijn worden tegenstrijdige berichten gedeeld. Er wordt bijvoorbeeld in het haalbaarheidsonderzoek andere informatie weergegeven over de ontsluitingsweg dan de informatie die door Habeko wordt verstrekt.
Het College is afgeweken van de oorspronkelijk bouwplannen in Weidelanden. De Gemeente is daar tekort geschoten in
het bouwen van sociale huurwoningen. Er wordt geprobeerd
dit tekort te compenseren op het 3e veld bij de Hazerswoudse Boys. Bouwen op het 3e veld, moet geen oplossing worden
voor de fout die is ontstaan bij het bouwen van de wijk Weidelanden.
Daarnaast geeft de Gemeente Alphen aan den Rijn in het haalbaarheidsonderzoek aan dat niet voldaan wordt aan de Nationale en Europese wetgeving ten aanzien van de Aanbestedingswet. De Gemeente verlegd hun aanbestedingsplicht naar
de Hazerswoudse Boys en Habeko, terwijl zij zich ervan bewust zijn dat zij hiermee deze wetgeving overtreden. Het willens en wetens overtreden van Nationale en Europese wetgeving als Gemeente is een teken van onjuist bestuur.
Het 3e veld is naar onze mening geen goede locatie voor een
woonwijk om meerdere redenen. Het tast het dorpse karakter
aan, zorgt voor onveilige situaties, is een risicovolle bouwlocatie door laag gelegen grond en deze voorgenomen woonwijk
is slecht te ontsluiten. Een rondweg resulteert naar verwachting in een toenemende verkeersdrukte van 2500 verkeersbewegingen per dag blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek. Met
het bouwen van de woonwijk zal dit substantieel toenemen.
De woonwijk kan onmogelijk via de Gerebrug en Herenlaan
ontsloten worden. Is er voldoende gekeken naar betere bouwlocaties of het hergebruiken van leegstand?
In het kort zijn dit onze bezwaren:
- Het bouwen van een wijk in recreatiegebied levert onveilige
situaties op.
- Hazerswoude-dorp verliest z’n dorpse charme door overloop van bewoners uit omliggende steden.
- De voorgenomen bouw is te hoog.
- Het groen verdwijnt.
- Risico op schade aan onze huizen door trillingen tijdens de
bouw.
- De waarde van onze woningen daalt.
Bewonerscommissie
Burg. Warnaarkade, Hazerswoude-Dorp

Koudekerk startte op sportpark
Hazebroek met tien spelers die
een week eerder ook aan de
aftrap stonden. Alleen Ricardo van Rijswijk ontbrak na zijn
rode kaart tegen LSVV ‘70. Het
ontbreken van Van Rijswijk leverde een basisplaats op voor
alleskunner Daan van der Zwet.
Voor de rest hadden Verweij en
Labots ook geen reden tot wisselen. Dat een winnende trainer gelijk heeft, bleek ook vandaag. Op de overwinning van
de bezoekers was gezien de
hele wedstrijd weinig aan te
merken. Toch ging het niet gemakkelijk. SJZ was, zoals verwacht, een stugge ploeg en liet
zich ook niet zomaar de punten
ontnemen. SJZ was voor de rust
een paar keer gevaarlijk voor de
goal van Roy Dorrepaal. Niels
van den Berg kopte over en Peter Wansink kreeg tot drie keer
toe de mogelijkheid om Dorrepaal te passeren, maar drie keer
was voor hem geen scheepsrecht. Voor Koudekerk troffen
Bas van Heerdt en Jay Langejans
de lat en schoof Langejans een
bal naast. Doordat Koudekerk en
SJZ deze kansen onbenut lieten,
was 0-0 een logische ruststand.
Na de rust nam Koudekerk naarmate de tijd vorderde meer de
regie in handen. Het ontsnapte nog wel toen Ricardo Rietkerken naast schoot, maar aan
de andere kant waren Langejans en Jorin Roosenbrand ook
weer dichtbij de openingstreffer. Die treffer viel uiteindelijk
nadat Verweij en Labots Yvar de
Groot hadden ingebracht voor
Langejans. Niet voor de eerste

keer dit seizoen bleek dat het
Koudekerks duo een gouden
hand heeft van wisselen, want
de Groot stond nauwelijks tien
minuten in het veld toen hij
op de juiste plek stond na een
voorzet van Joep van Tulder.
Hoe hij het deed zou ze bij Koudekerk een zorg zijn, maar met
enig gerommel verdween de bal
over de lijn van Gijs Brinks. De
thuisploeg protesteerde massaal bij de scheidsrechter voor
vermeend buitenspel, maar die
trok zijn eigen lijn en wees de
protesten van de hand en kende
de treffer toe.
Noodmaatregel
De thuisploeg schoof een extra stormram naar voren in een
poging om een punt te redden.
Dat leek nog even te lukken toen
Dorrepaal mistastte, maar tot
opluchting van diezelfde Dorrepaal schoot Brian Hilders de bal
hoog over. Niet lang daarna leek
Koudekerk de wedstrijd te beslissen toen Sem van Aalst alleen
op Brinks afging maar tot grote
verbazing van de uit- en thuisclub besloot de scheidsrechter
deze keer wel te fluiten voor
buitenspel. Dit terwijl er geen
vlagsignaal was van de assistent
aan SJZ-kant. Het bleef allemaal
zonder schade, zeker toen in
blessuretijd Yvar de Groot voor
de definitieve beslissing teken-

Foto Ron van Welzen
de door een voorzet van Sander
Schmand af te maken.
Na afloop was Jarno Verweij meer dan tevreden. Over de
hele wedstrijd was de winst terecht was de mening van de oefenmeester: “We kwamen wel
nog even goed weg bij dat moment met Roy”. “Die bal was
zo hard opgepompt dat ik hem
gewoon niet kon pakken”, vulde de doelman aan. Bij SJZ was
men van mening dat zij voor
rust hadden moeten scoren. Dan
was het een heel andere wedstrijd geworden. Liet men optekenen. Koudekerk had er lak
aan.
Resultaten prima
Met negen punten uit drie wedstrijden gaat het zich opmaken
voor de wedstrijd tegen Warmunda volgende week. Een tegenstander die als een van de sterkste ploegen in de afdeling wordt
gezien, maar deze zaterdag verassend punten verspeelde tegen
Hazerswoudse Boys.
Aftrap volgende week is om half
drie, gezien de coronamaatregelen zal het publiek weer geen
toegang hebben tot het sportpark.
Wij zullen de wedstrijd live via
YouTube uitzenden, zodat iedereen toch de wedstrijd kan
volgen.

Stuur uw kopij zaterdavond
naar
info@groenehartkoerier.nl

Hazerswoudse Boys en
Warmunda delen de punten
door Martin van Soest

Hazerswoudse Boys heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Warmunda door
met 2-2 gelijk te spelen. In een druilerige en vanwege het ontbreken van supporters ietwat
kille ambiance zette Ivo Vogelaar Hazerswoudse Boys al binnen 1 minuut op voorsprong.

De fel spelende thuisclub wist
na 10 minuten gelijk te maken
en 1-1 was ook de ruststand. Na
de rust schoot Nick Moerland
vanaf de penaltystip Hazerswoudse Boys opnieuw op voorsprong waarna 5 minuten later
Warmunda weer gelijk maakte.
In de spannende slotfase maakten beide teams nog aanspraak
op de overwinning maar gescoord werd er niet meer.
In het team van Hazerswoudse Boys start Jasper Stolwijk, na
zijn goede invalbeurt tegen Kickers ’69, in de basis ten koste
van Robby Kraan. In de voorhoede heeft Thijs van Wetten

plaats gemaakt voor Leo de Ruiter. De wedstrijd is koud begonnen of Hazerswoudse Boys
staat al op voorsprong wanneer
Jasper Stolwijk vanaf de rechterflank de bal laag voorgeeft
en Ivo Vogelaar op de rand van
een vol zestienmetergebied de
bal wat gelukkig aanneemt en
daarna met een volley de bal
knap in de verre hoek schiet.
Een paar minuten later is Ivo
opnieuw gevaarlijk als hij de bal
net buiten het strafschopgebied
ontvangt na een goede actie aan
de linkerkant van Jari Meertens.
Ivo controleert de bal op 20 meter van het doel en produceert
een lage schuiver die net naast

gaat. Daarna is het de beurt aan
de thuisploeg die probeert met
lange ballen van achteruit de gevaarlijke spitsen te bereiken om
van daaruit het doel van Hazerswoudse Boys te zoeken. Na een
klein kwartier spelen wordt op
die manier rechterspits Kevin
van Bentem bereikt die de bal
teruglegt op Jasper Kortekaas
die zijn inzet gekeerd ziet worden door Patrick van der Reest.
De rebound belandt voor de
voeten van Sepher Safi die alsnog de bal achter keeper Van der
Reest schiet en de ploegen weer
in balans brengt. In het vervolg
van de eerste helft heeft Hazerswoudse Boys vanwege de hoge
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druk van de thuisploeg moeite
de bal in de ploeg te houden en
de spitsen te bereiken. Zo ontstaat er een optisch overwicht
voor Warmunda dat echter ook
geen echte kansen weet te creëren. Op slag van rust is Hazerswoudse Boys toch nog dicht
bij een 2e treffer als Jari Meertens besluit een vrije trap aan de
rechterkant van het veld direct
op doel te schieten maar hij ziet
zijn schot net over de kruising
verdwijnen.
Als de ploegen na rust in de stromende regen weer in gang zijn
gezet is het opnieuw Ivo Vogelaar die binnen een minuut het
doel van Warmunda onder vuur
neemt maar zijn schot van 30
meter is een gemakkelijke prooi
voor keeper Rens van der Zwet.
Niet veel later moet aan de andere kant keeper Patrick van Reest
ook aan de bak op een schot
van Jasper Kortekaas in de korte hoek die Patrick zonder al te
grote problemen tot corner verwerkt. Na 20 minuten spelen in
de 2e helft krijgt Hazerswoudse Boys een opgelegde kans als
keeper Van der Zwet in de fout
gaat bij een ongevaarlijk ogende diepe bal van Jari Meertens
en waarbij de bal op 2 meter
van een leeg doel voor de voeten van Ivo Vogelaar belandt die
de bal voor het intikken heeft.
Van der Zwet probeert zijn fout
te herstellen door Ivo aan te tikken waardoor hij niet kan scoren maar dit gaat wel ten koste van een strafschop. De prima
leidende scheidsrechter Farhane
wijst naar de stip maar is coulant door de sluitpost geen kaart
te geven voor zijn actie. Nick
Moerland zet zich achter de penalty en schiet deze onberispelijk binnen en zet Hazerswoud-
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se Boys weer op voorsprong.
Een paar minuten later is die
voorsprong weer bijna tenietgedaan als Ties Tijssen verkeerd
timet bij een inworp en de bal
in zijn eigen strafschopgebied
onbedoeld doorkopt i.p.v. wegkopt waarna de razendsnelle
Kevin van Bentem vanuit een
moeilijke hoek de bal hard op
de paal schiet. In deze fase komt
de Boys vrijwel niet meer van
de eigen helft. Warmunda krijgt
een corner als Patrick van Reest
ternauwernood een door Kevin
van Bentem verlengde vrije trap
weet te pareren maar als diezelfde Van Bentem uit de aansluitende corner voor zijn directe tegenstander kruipt en de bal
hard binnenkopt moet Patrick
van der Reest zich toch gewonnen geven. Na de gelijkmaker
komt Hazerswoudse Boys weer
langzaam in haar spel onder
aanvoering van aanvoerder Justin Meijer die met nog een klein
kwartier op de klok een van zijn
vele onderscheppingen heeft op
de helft van Warmunda, een
combinatie opzet met Ivo Vogelaar en de bal bezorgt bij de
ingevallen Jochem van Vliet die
zijn schot van rand zestienmeter net naast de goal ziet verdwijnen. Beide ploegen gaan in
de slotfase nog op zoek naar de
winst maar gescoord wordt er
niet meer waarmee deze wedstrijd die geen winnaar verdient
eindigt in een terecht gelijkspel.
Komende week speelt Hazerswoudse Boys 2x thuis. Aanstaande dinsdag (6 oktober
20:00 uur) staat de inhaalwedstrijd tegen Roodenburg
op het programma. Volgende
week zaterdag komt LSVV op
bezoek (aanvang 14:30 uur).

Solutional sponsor JO9-1 BSC68
Wat in het vat verzuurd niet. Afgelopen zaterdag was het na een verplichte tussenstop dan eindelijk zover dat het contract met Solutional is
ondertekend.
Solutional is een accountantskantoor dat haar klanten helpt aantoonbaar in control te zijn
en helpt de resultaten aan hun stakeholders te rapporteren. Solutional ondersteund de

jeugd plezier in voetbal te hebben en zo het beste uit het team te halen! BSC'68
bedankt mede namens de spelers Solutional en Bas de Jong voor deze geste!
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Duurzaam Bouwen!
Atlass Afbouw BV bouwt al haar woningen
met een Staalframebouw hoofddraagconstructie.
Er zijn met dit bouwsysteem in Nederland al
duizenden extra duurzame, milieuvriendelijker
en energiearmere woningen gebouwd.
Steeds meer opdrachtgevers ontwerpen en bouwen zelf hun nieuwe woning. Het zelf bouwen

De keus voor een katalogus-woning heeft vaak

kanten op: het ontwerp wordt helaas aangepast

moet in dit verband niet te letterlijk worden geno-

ook te maken met het beschikbare budget. Bouw-

(weg zijn de leuke zaken in het ontwerp), de archi-

men, zelf een deel van de regie nemen is beter

grond in Nederland is erg duur. Daarbij bedenkend

tect wordt ingewisseld (van voren af aan beginnen

in dit verband. Veel gemeentes in Nederland be-

dat de eisen en dus de bouwkosten voor nieuwe

en als men pech heeft, geld weg), de bouw wordt

stempelen nieuwbouw-gebieden steeds vaker als

woningen steeds verder omhoog gaan door aller-

toch aanbesteed en uitgevoerd in het boven ge-

zogenaamd zelfbouwgebied. Men kan een kavel

lei duurzaamheidsmaatregelen. Dit is mede één

noemde scenario met een veelal traditionele bou-

kopen en mag vervolgens vaak zelf bepalen wat

van de redenen waarom de kwaliteit van de wo-

wer, want goedkoop is het credo geworden. Dat

en hoe men het bouwt. En dan begint de zoek-

ningen die worden gebouwd niet verbeterd terwijl

laatste leid alleen maar tot tegenvallers.

tocht en het kip en ei verhaal: wat kan ik laten

dit wel de missie is.

bouwen voor mijn budget? Er worden websites

Kan dat anders? Zeker. Zoek een direct een archi-

bezocht en brochures aangevraagd maar het blijft

Afijn, we zijn met iets leuks bezig dus terug naar de

tect die samenwerkt met andere partijen in de

onduidelijk wat er nu exact mogelijk is als je wilt

basis. U wilt geen 13 in een dozijn kataloguswoning

bouwkolom die het in de genen hebben om betere

afwijken van een standaard product. En eigenlijk

en daarnaast wilt u natuurlijk ook nog eens een

woningen te bouwen en dat ook kunnen. Als alle

is dat logisch. Als je een nieuwe auto koopt, om

state-of-the-art bouwsysteem, als het kan lucht-

partijen samenwerken trekt iedereen aan dezelf-

die parallel maar eens te trekken, ga je naar de

dicht uitgevoerd want je koopt tenslotte een nieu-

de kant en dan komt de beste kwaliteit ook voor

showroom en laat je op basis van wensen een

we auto ook niet meer met de techniek uit de jaren

de beste prijs en vooral binnen uw beschikbare

offerte maken. Alles is van te voren uitgekauwd,

zeventig (dat is helaas in de bouw vaak nog steeds

budget. De samenwerkende partijen zijn dan de

je koopt niets unieks. Dat wat je uitzoekt kom je

wel het geval). U wilt dus uw eigen woning (laten)

opdrachtgever (= zij die alles betalen), de archi-

straks op de straat tig keer tegen. Maar je weet

ontwerpen en bouwen. Dat is dan wat lastiger.

tect, een calculatiebureau, een systeembouwer

wel EXACT waar je aan toe bent, qua prijs dan. Bij

U kunt een Architect zoeken maar in de meeste

die weet wat luchtdicht en energiearm bouwen is

het bouwen van een woning op zelfbouwkavel kan

gevallen houden die zich veelal alleen maar bezig

(daar begint de betere kwaliteit mee) en een goe-

dat ook. Je bezoekt een katalogus-bouwer en laat

met de esthetica, ook belangrijk natuurijk, maar er

de bouwmanager.

je op dezelfde manier een offerte samenstellen

zijn veel meer factoren die mee spelen. Ontwerpen

en daarna laat je dat huis ook nog bouwen, net

binnen een budget is niet eenvoudig meer met de

Met de partijen die samenwerken binnen Atlass

als tientallen anderen, je komt ze alleen niet op

sterk flcutuerende prijzen in de bouw. Internet is

Afbouw BV bent u exact bij een club die u in

de straat tegen maar ziet je nieuwe huis daarna

transparant en de mooiste zaken komen voorbij

het midden plaatst. Zij helpen u uw project op

in alle nieuwbouwwijken en misschien wel in je

en die wil de opdrachtgever! We zien het weke-

de beste manier te realiseren, zowel esthetisch,

eigen nieuwe straat. Iets mis mee? Voor wie het

lijks voorbijkomen: opdrachtgevers die een mooi

bouwtechnisch, energetisch als budgettair.

niet interesseert niet. Maar is dat eigenlijk wel het

ontwerp hebben laten maken maar waarbij de be-

Als u wilt testen: maak eens een vrijblijvende

idee van ZELFBOUWEN? Of wilt u iets wat uniek

rekende bouwsom het budget verre overschrijd,

afspraak info@atlassafbouw.nl en u wordt net zo

en van uzelf is?

teleurstelling alom. Het kan dan verschillende

enthousiast als degene die u gaan helpen!

Atlass afbouw BV
Ambachtsplein 16 • 2391 BD Hazerswoude-Dorp
Telefoon 06 43 86 06 15 • info@atlassafbouw.nl

