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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2754 • Woensdag 16 juni 2021

Uitkomst van informatie-avond om over na te denken...

Zonder draagvlak geen 
energietransitie!

Raadsleden luisteren via een online verbinding naar audioloog Jan de Laat van het LUMC

door Diana Baak

Zolang de inwoners niet echt betrokken worden bij het 
brede pakket aan maatregelen voor energiebesparing en 
energieopwekking in de eigen regio, is knopen doorhak-
ken een onbegonnen zaak. 

nen hebben. “Het was een goed 
bezochte bijeenkomst, waar zo-
wel raadsleden van de coali-
tie- als oppositiepartijen aanwe-
zig waren. De sprekers hadden 
ieder een goed verhaal en er 
werden veel vragen gesteld. Zo 
werd het een positieve en leer-
zame avond, waar een open 
gesprek mogelijk was,” aldus 
Harry Körmeling van het dorps-
overleg Hazerswoude-Rijndijk 
Oost.  

Bewoners Effect Rapportage 
(BER)
Na een inleiding over het ver-
loop van de participatie ge-
zien vanuit de dorpsoverleggen, 
kreeg Nico Stolwijk uit Hazers-
woude-Dorp het woord. Hij  is 
manager Belangenbehartiging 
bij Vereniging Eigen Huis. Hij 
sprak over door Eigen Huis ver-
richt onderzoek naar burger-
participatie en de overheid. Hij 
kaartte aan dat het toch vreemd 
is dat bij grote veranderingen 
in de omgeving, zoals woning-
bouw of het plaatsen van wind-
turbines wel een zogenaamde 
MER (Milieu Effect Rapporta-
ge) wordt gemaakt, maar niet 
wordt gekeken naar wat de ef-
fecten van de veranderingen 

zijn op mensen. Wat hem be-
treft zou er ook altijd een ‘Be-
woners Effect Rapportage (BER)’ 
gemaakt moeten worden. Want 
dat is wat er nu vooral aan ont-
breekt bij de ontwikkeling van 
de regionale energie strategie 
(RES). Het is de omwonenden 
van de aangewezen zoekgebie-
den voor windturbines en zon-
neweides niet duidelijk wat de 
effecten zijn op hun leefmili-
eu en gezondheid. Die moeten 
beter in kaart worden gebracht 

om draagvlak bij de mensen te 
kunnen krijgen. Een burgerpa-
nel zou volgens Stolwijk kun-
nen bijdragen aan betere inwo-
nersparticipatie. 

Overlast voor vogels
Johan van der Haven, wetland-
wacht bij Vogelbescherming 
Nederland en Natura 2000 ge-
bied De Wilck sprak over de ge-
varen van windturbines voor de 
zeldzame en beschermde vogels 
in De Wilck. Heel beeldend wist 
hij uit te leggen hoe vogels zich 
gedragen als zij voortdurend 
worden opgejaagd door roofvo-
gels en welke trekbewegingen 
zij maken van De Wilck over 
de Oude Rijn naar Koudekerk 
en terug, dwars door het voor-
gestelde zoekgebied. Hiermee 
werd klip en klaar dat plaatsing 
van windturbines langs de N11 
desastreuze gevolgen gaat heb-
ben voor de vogelstand. 

Overlast voor mensen
Via een beeldverbinding sprak 
Dr. Ir. Jan de Laat, audioloog 
verbonden aan LUMC, over 
laagfrequent geluid veroorzaakt 
door windturbines en de daar-
mee samenhangende gezond-
heidsproblemen. De grootste 
klachten waar hij mee te ma-
ken heeft zijn slaapstoornissen 
en alle daaruit volgende proble-
men, zowel bij kinderen als vol-
wassenen. Laagfrequent geluid 
kent vele oorzaken. Het meest 
effectief is om al die effecten te 
verminderen door voldoende 
afstand tot woningen. Hij ad-
viseert om daarvoor minimaal 
10 x de ashoogte aan te houden. 
Internationaal gaat dat waar-
schijnlijk ook de norm worden. 
Het RIVM doet nieuw onder-
zoek hier naar. 

Vervolg op pagina 4

Dat is op hoofdlijnen de con-
clusie van een informatieavond 
voor gemeenteraadsleden. 

Op een door de beide dorps-
overleggen van Hazerswoude-

Rijndijk georganiseerde infor-
matieavond in Pleyn68 konden 
gemeenteraadsleden aan ver-
schillende deskundigen vragen 
stellen over de impact die wind-
turbines op mens en dier kun-
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Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Onze oprechte dank voor de 
hartverwarmende blijken van medeleven 
die wij ontvingen na het overlijden van 

mijn zorgzame man, onze broer, 
zwager en (peet)oom

Serenus Jacobus de Rooij
Het is een troost te weten dat wij niet

de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn

in de komende tijd.

Els de Rooij - Tegelaers

Familie de Rooij

Familie Tegelaers

Koudekerk aan den Rijn, juni 2021

 
Wat zijn wij ongelofelijk trots op zijn kracht en

doorzettingsvermogen!

 
In de late avond van maandag 31 mei verruilde mijn grote
liefde, onze papa en opa Piet zijn aardse bestaan voor het
hiernamaals.

Pieter Johan van den Berg
Piet

Den Haag
17 mei 1946

Hazerswoude-Rijndijk
31 mei 2021

 
Helena van den Berg-de Bruin

Piet en Riek
Eddie, in liefdevolle herinnering
Frits en Ria
Joyce en Peter

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

 
Zonneveldhof 8
2394 CZ  Hazerswoude-Rijndijk
 
De begrafenis heeft op 8 juni 2021 plaatsgevonden op
begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.

Teun Sol
7 oktober 1977 - 21 juni 2016

“Veilig in Jezus’ armen”

Na een werkzaam leven, vol zorg en 

toewijding voor haar gezin, is geheel 

onverwacht van ons heengegaan mijn lieve 

vrouw, onze zorgzame moeder en schoon-

moeder

Suzanna Johanna

de Jong-van Ingen Schenau

Suze

Leiderdorp,  Leiderdorp,

25 oktober 1940  7 juni 2021

 Piet de Jong

 Peter †

 Huib

 Marianne en Willem

Van Poelgeestlaan 41

2396 BB  Koudekerk aan den Rijn

De uitvaart heeft

in besloten kring plaatsgevonden.

 
Na een lang en werkzaam leven hebben we kennisgenomen 

van het overlijden van onze oud-directeur. 
 

Willem de Vrij 
 
Benthuizen, 2 november 1930     Gouda, 10 juni 2021 

 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie. 

Namens de directie 
          en alle medewerkers van 

                                      P. de Vrij en Zonen B.V. 
                                      De Vrij Transport B.V. 
                                      P. de Vrij Logistiek B.V. 

Laat mij gaan, terug naar mijn Heere.
Genesis 24:54

Na een paar laatste moeilijke maanden is, 
in volle berusting en grote tevredenheid 
over een goed en lang leven, ingeslapen 

onze lieve broer, zwager en oom

Willem de Vrij
~Wim~

* Benthuizen,  † Gouda, 
2 november 1930  10 juni 2021

Ries (in liefdevolle herinnering) en Marry

Piet Jan en Willy

Nelie en Jos

Neven en nichten

Wij bedanken alle medewerkers en 
vrijwilligers van de Rietkraag in Gouda 

en Floravita in Boskoop voor 
de goede zorgen.

Correspondentieadres:
Nelie van der Eijk-de Vrij
Zuideinde 9b
2761 DA  Zevenhuizen

Wij hebben afscheid genomen 
van Wim in besloten kring.

Wij hebben na het plotselinge overlijden van onze 
vader, schoonvader en opa begin deze maand, 
veel liefde en steun gekregen van de mensen om 
ons heen. Via deze weg willen wij familie, vrienden 
en klanten bedanken voor alle troostende woorden 
en medeleven.
 
Familie Jin: 
JinJin, Sjong, Longqing, Haihong 
en alle kleinkinderen.
Restaurant China Dragon en Theo’s Eethuis
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Advertorial

Je bent nergens zo welkom 
als bij De Juffrouw

Dorpshuis De Juffrouw is mis-
schien wel het mooiste in zijn 
soort van heel Zuid-Holland. De 
sfeer in de voormalige St. Michaël-
school is zo uniek, dat je je er even 
in een andere wereld waant. Alsof 
de juffrouw zelf er honderd jaar 
geleden de tijd heeft stilgezet. Het 
is de ideale plek om je dorpsgeno-
ten te ontmoeten en samen leuke 
dingen te organiseren.

HAZERSWOUDE-DORP – Dwalen 
door de gangen van De Juffrouw is een 
belevenis op zich. De wandtegels, de 
ornamenten, het mozaïek in de vloe-
ren; ze lijken sinds 1900 niet veran-
derd. Uit dat jaar dateert de oudste 
klassenfoto van de St. Michaëlschool. 
De kinderen die er op staan zijn de ou-
ders, groot- en overgrootouders van 
de inwoners die vandaag de dag van 
Hazerswoude-Dorp zo’n fijne plek ma-
ken om te leven. Peter van de Werken, 
voorzitter van het mannenkoor De 
Troubadours en actief in de senioren-
sociëteit die is aangesloten bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Hazerswoude, 
ziet onze fascinatie glimlachend aan. 
,,Speciaal, hè?”, zegt hij. ,,Je ziet hier 

de gezichten van meer dan honderd 
jaar geschiedenis aan de muur hangen. 
Ik vind het zelf ook nog altijd leuk om 
er even bij stil te staan.”

Hartstikke leuk
Peter is zelf een bekend gezicht in Ha-
zerswoude-Dorp. De voormalig po-
litieman geniet van het zingen in het 
enthousiaste mannenkoor en vindt dat 
veel meer dorpsgenoten elkaar gere-
geld zouden moeten opzoeken om leu-
ke activiteiten te organiseren. De Juf-
frouw is wat hem betreft de ideale plek 
om dat te doen. ,,Ons koor bestaat uit 
32 man en dat waren er vijftien jaar 
geleden nog zestig. Tsja, we worden 
een dagje ouder en het is niet eenvou-
dig om jongere mensen bij een koor 
te halen. Die zien dat toch vaak als 
een stel oude mannen die liedjes zin-
gen uit een andere tijd. En inderdaad 
zijn we gemiddeld 72 en hangen er 
van veel leden nog oude schoolfoto’s 
in de gang. Maar ik kan je zeggen: het 
is hartstikke leuk. We zingen gezellige 
Nederlandse muziek, maar ook Duit-
se en Engelse liedjes. Iedereen in het 
dorp kent ons van de optredens. Ik zou 
zeggen: kom eens langs en zing mee!”

Goede ideeën welkom
Nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, 
nieuw elan. Dorpshuis De Juffrouw 
staat er helemaal voor open. In de na-
bije toekomst kunnen er allerlei acti-
viteiten worden ontwikkeld voor jong 
en oud. Feesten, lezingen, dartswed-
strijden, muziekavonden, elk goed 
idee is welkom. Peter van de Werken 
richt zijn aandacht op de ouderen in 
Hazerswoude-Dorp. Mensen die mede 
door de coronacrisis wat in een isole-
ment zijn beland, maar heel goed in 
staat zijn om nog leuke dingen te doen. 

De huiskamer voor iedereen
Alle dorpen en wijken in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben een 
dorps- of buurthuis. Een plek waar inwoners, maatschappelijke organi-
saties en ondernemers elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. 
Door deze sociale en maatschappe¬lijke initiatieven voelen mensen zich  
gelukkiger, gezonder en veiliger. Zo bouwen we samen aan een krachtige, 
vitale gemeente, waarin we prettig wonen, leven en ondernemen. 

Meer weten? Kijk op www.alphenaandenrijn.nl/huiskamer

,,Een middagje klaverjassen, sjoelen of 
een spelletje rummikub, dat vinden 
mensen altijd leuk. Niet voor de prij-
zen, maar gewoon om lekker samen te 
zijn met een kopje koffie en af en toe 
een borreltje. Een beetje kletsen over 
vroeger, je kent het wel.”
Maar ook de jeugd heeft in De Juf-
frouw de ruimte, zegt Peter. ,,Even 
achter je computer vandaan om elkaar 
in het echt te ontmoeten. Samen ac-
tiviteiten organiseren. Misschien een 
spelletje poker. Als ik nu jong was, zou 
ik het wel weten…
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Zaterdag 26 juni bij Scouting Rheijnewoud 

Koken met kids
 

Zaterdag 26 juni a.s. levert Scouting Rheijnewoud  op bestelling een pakket levens-
middelen af waarmee (groot)ouders samen me hun (klein)kinderen een heerlijke 
maaltijd kunnen bereiden.

Er wordt een recept meegele-
verd, waarin stapsgewijs staat 
wat er moet gebeuren.  De 
maaltijd bestaat uit drie gangen. 
We starten met een frisse dop-
erwtjessoep met munt. Daarna 
maken we een heerlijke vege-
tarische curry met rijst. En het 
toetje is om je vingers bij af te 
likken: lavacakejes. De pakket-
ten zijn gebaseerd op 4 perso-
nen (volwassenen en kinderen). 
Doe je mee?  Geef je bestelling 
door aan jubileum@scouting-
rheijnewoud.nl vóór 20 juni  
2021, onder vermelding van 
naam, adres en aantal pakket-
ten.
De kosten zijn €  15,-  per pak-
ket. Of een veelvoud bij meer-

dere pakketten. Deze maakt u 
over naar Scouting Rheijne-
woud,  Rabobank: NL52 RABO 
0306633094 o.v.v. kookpakket.
Het pakket wordt zaterdag-
middag 26 juni  bij u thuis be-
zorgd. We bezorgen niet buiten 
een straal van 10 kilometer van 
Hazerswoude.  Mocht u verder 

weg wonen of liever zelf de in-
kopen doen, dan kunt u ook al-
leen het recept aanvragen via 
bovenstaand mailadres. In dat 
geval zijn wij blij met een vrij-
willige bijdrage op hetzelfde 
bankrekeningnummer.

Veel plezier en smakelijk eten                          
  
                  

Vervolg van de voorpagina!

Zonder draagvlak geen 
energietransitie!
Voor de megaturbines is dat dan 
al gauw een afstand van 1,5 tot 2 
kilometer. Het leverde de raads-
leden in ieder geval veel nieuwe 
informatie op. 

Normen
Rob van der Hoort van de pro-
jectgroep TurbulenT ging nog 
verder in op de restricties die 
je aan windturbines moet ge-
ven om ze bij bewoond gebied 
te plaatsen. “De huidige (achter-
haalde) norm in Nederland voor 
afstand van windturbines tot de 
bebouwing is een gemiddeld 
aantal decibel geluid per jaar 
op de gevel. Van slagschaduw 
mag men maximaal 6 uur per 
jaar last hebben en bij vogeltrek 
moet je de turbine stil zetten. 

Als je die normen voor slagscha-
duw moet hanteren staan wind-
molens langs de N11 straks gro-
te delen van het jaar stil omdat 
ze worden overschreden. En we 
gaan hier toch geen windturbi-
nes neerzetten om ze straks een 
groot deel van de tijd stil te zet-
ten?” aldus Van der Hoort.  “Wij 
zijn niet tegen de windturbines, 
maar wel tegen de ondoordach-
te keuzes die grote schade toe-
brengen aan inwoners.” Aan 
het einde van de bijeenkomst 
gaf Van der Hoort ook nog aan 
dat TurbulenT als de nood aan 
de man komt niet zal schromen 
om de juridische kaart te spelen 
waarmee bestuurders persoon-
lijk aansprakelijk gesteld kun-
nen worden voor door inwo-

ners geleden schade. 

Burgerforum?
Raadslid Michel du Chatinier 
van de CU vatte de resultaten 
van de avond goed samen. “Er 
zijn allerlei aspecten aan het 
vraagstuk van de energietransi-
tie die we als overheid en po-
litiek onvoldoende weten sa-
men te brengen. We staan voor 
een wereldwijde opgave om 
een energietransitie tot stand te 
brengen. Dat vraagstuk is vele 
malen groter dan alleen wind-
molens of de RES. In de urgen-
tie om ermee aan de slag te gaan 
wordt veel te veel voorbij ge-
gaan aan de gevolgen die maat-
regelen hebben voor het welzijn 
en de gezondheid van mens en 

dier. Ook concluderen we op de 
mening van te weinig mensen 
dat ook anderen medestander 
zijn voor voorstellen, zoals ge-
beurd is met de enquête. Maar 
ook de petitie geeft, ondanks 
dat het een belangrijk signaal is 
van ruim 2200 ondertekenaars, 
maar een gedeeltelijk beeld van 
hoe mensen uit verscjillen-
de kernen er naar kijken, wat 
ze belangrijk vinden en of en 
hoe ze betrokken willen wor-
den. Draagvlak heb je dus niet 
zomaar voor elkaar. Maar daar 
moeten we wel met elkaar voor 
aan de slag. Het idee van een 
burgerforum is daarin zeker het 
onderzoeken waard.” 

Draagvlak is nog ver weg

Du Chatinier: “De belangrijk-
ste vraag die wij als raadsleden 
met elkaar in de komende we-
ken moeten beantwoorden is op 
welke wijze we het verkrijgen 
van draagvlak voor elkaar wil-
len krijgen. Vervolgvraag is dan 
of we eerst het draagvlak moet 
hebben om een besluit te kun-
nen nemen, of dat we wel een 
besluit nemen over de RES 1.0 
onder voorbehoud dat we hel-
dere afspraken maken over hoe 
we de inwoners écht gaan be-
trekken bij de besluitvoering 
over de definitieve keuze van 
locaties van windturbines en 
zonneweides. Een ding is zeker: 
zonder breed draagvlak voor de 
te maken keuzes komen we er 
met elkaar niet uit.” 

Er is weereen nieuwe Kliederkerkvoor alle kinderenvan 3 tot 13 jaar 

Kleur 
bekennen

Zondag 27 juni

15.00 uur tot ± 17.00 uur
inclusief gezellig pannenkoeken eten

Brugkerk
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Meedoen is gratis

aanmelden vóór 20 juni via:

tref@pknkoudekerk.nl

Protestantse Gemeente
te Koudekerk aan den Rijn
en Hazerswoude-Rijndijk

TREF is onderdeel van
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 20 juni  09.30 uur Ds D. Verkuil; 18.00 

uur Ds G.M. van Meijeren

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 20 juni 
 10.00 uur Ds A.J.G.Dronkert, Den Haag
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 20 juni  09.30 uur Leesdienst en 
 18.00 uur  stud. J. Beens 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 20 juni 09.00 uur Woord- en 

communieviering. Voorg. Past. S. Zuidersma 
Voor de vieringen dient u zich wel vooraf aan 
te melden. Dit kan telefonisch 06-24764418 t/m 
vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 20 juni   09.30 uur 
 Ds Julia van Rijn, Leiden
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 20 juni   09.30 uur Ds A.B. van Cam-

pen; 18.30 uur Ds T.L.J. Bos, Waddinxveen
 Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Met ingang van zondag 20 juni 
zijn er weer maximaal 50 be-
zoekers welkom in de kerk. U 
hoeft zich niet meer vooraf aan 
te melden, maar u dient zich 
wel te houden aan de corona-
protocollen: Mondkapje bij bin-
nenkomen en uitgaan van de 
kerk, handen desinfecteren en 
1.5 meter afstand houden. De 
kerkdiensten worden ook uit-
gezonden via www.kerkdienst-
gemist.nl 
Zondag 20 juni 10.00 uur: 
Viering met pastor L.J. Hooger-
werf.
Zondag 27 juni 10.00 uur: 
Viering met dominee W. Bies-
heuvel.

KLIEDERKERK 
Na bijna anderhalf jaar waar-
in er heel weinig te doen was, 
ook voor kinderen, wordt er op 
zondag 27 juni in Koudekerk 
weer een Kliederkerk georga-
niseerd. Kinderen tussen de 
3 en 13 jaar zijn (met hun ou-
ders) om 15.00 uur welkom in 
de Brugkerk. Het thema van de 
Kliederkerk wordt: “Kleur be-
kennen”. Wat gaan we doen? Er 
is een heuse kids-escaperoom. 
We luisteren naar het spannen-
de verhaal van Jozef. Jolanda 
zingt een paar mooie liedjes. 
Er zijn een paar sportieve spel-
len (bij mooi weer buiten). En er 
wordt natuurlijk gekliederd: alle 
kinderen gaan een eigen regen-
boogjas maken zoals ook Jozef 
die had. En als we dat allemaal 
gedaan hebben zijn we zo hon-
gerig geworden dat een paar 
pannenkoeken er vast wel in-
gaan. Vanwege corona moet je 
je wel, en ook de ouders die er-
bij willen zijn, vooraf opgeven. 
Dat kan tot uiterlijk 20 juni via 
TREF@pknkoudekerk.nl. Leuk 
dat er na een lange tijd weer 
iets feestelijks kan gebeuren in 
de kerk! Zie ook de info elders 
in deze koerier.

COLLECTES IN CORONATIJD 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het rekening-
nummer van het College van 
Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 

10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. De Ontmoe-
tingskerk is open op woensdag 
23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 au-
gustus. De Brugkerk is open op 
woensdag 16 en 30 juni, 14 en 
28 juli en 11 augustus.
 

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

Naar de Bernarduskerk voor 
een viering of openstelling                                             
ZONDAG 20 JUNI 10.30 UUR 
De Bernarduskerk is open van 
10.30 tot 11.30 uur om even 
rustig te zitten, te bidden of een 
kaarsje aan te steken. Er wordt 
door Dhr. Nico Wesselingh op 
het orgel gespeeld. Voor deze 
openstelling hoeft u zich niet 
aan te melden.  

ZONDAG 27 JUNI 10.30 UUR
Woord en Communieviering 
waarin pastor Zuidersma de 
voorganger is. Mevr. Anne-Ma-
rie de Groot is de organiste.  
Als u bij deze viering aanwezig 
wilt zijn, MOET u zich aanmel-
den. Dit kan tot vrijdag 25 juni 
uiterlijk 12.00 uur via telefoon-
nummer 071-3414210 of email-
adres hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl. 

VERRUIMING 
MAATREGELEN

De onlangs toegestane ver-
ruiming in de landelijke co-
ronamaatregelen heeft ook 
gevolgen voor het aantal kerk-
gangers in onze kerkgebou-
wen. Vanaf het weekend van 
12-13 juni zullen er weer vijftig 
personen worden toegelaten 
bij de reguliere zondagsvierin-
gen in onze kerken. Wat voor-
lopig blijft, is dat men zich te-
voren zal moeten aanmelden. 
Ook de anderhalve meter af-
stand tot elkaar, het handen 
wassen bij de binnenkomst van 
het kerkgebouw en het dragen 
van een mondkapje bij het in- 
en uitgaan van de kerk: al deze 
dingen zullen voorlopig nog 
even gehandhaafd blijven. Sa-
menzang is ook nog niet aan de 

orde en het aantal voorzangers 
blijft voorlopig steken op maxi-
maal vier personen. Al deze 
beperkingen zijn landelijke af-
spraken. Ook al zijn we één pa-
rochie, in iedere kern gaan de 
parochianen van de eigen kern 
voor. Als u zich aanmeldt, dan 
zullen we uw telefoonnummer 
of emailadres nog enige weken 
bewaren, voor het geval er er-
gens een besmetting mocht 
zijn. 

DE LIVESTREAMVERBIN-
DING                                                                                      
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifacius-
kerk. U kunt dit vinden op de 
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site 
kunt u ook de liturgie downloa-
den en vorige vieringen terug-
zien.

INTENTIES 
U kunt intenties opgeven voor 
de vieringen. Tijdens de viering 
in de Bonifaciuskerk zullen de 
intenties, die opgegeven zijn 
tijdens de voorbeden in beeld 
verschijnen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Annie 
van Dijk via telefoonnummer: 
071-3414210.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is deze weken niet 
zoals gebruikelijk geopend op 
donderdagmiddag. Voor vragen 
kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 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 ma-
ken.

FINANCIËN IN CORONA-
TIJD

Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rondgaan met 
de collecteschaal, vervalt ook 
de collecte op zondag. Gelukkig 
doen de bezoekers tijdens het 
openstellen van de kerk regel-
matig een bijdrage in de collec-
tebus achterin de kerk. Nu zijn 
dit ook voor veel mensen finan-
cieel zware tijden en daarin le-
ven we met u mee. Als het kan, 
dan zijn we heel blij, als u een 
bijdrage wilt overmaken naar 
rekeningnummer: NL73 RABO 
0325  9081 68 t.n.v. parochie 
Heilige Thomas te Alphen aan 
den Rijn. Hartelijk dank voor 
alle goede gaven, die reeds zijn 
binnengekomen of in de collec-
tebus zijn gedeponeerd. 

WANDEL JE MEE? 
Al wandelend kom je vaak tot 
goede gesprekken. Frisse lucht 
doet goed. Niet zonder reden 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land 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 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

was een televisieprogramma 
als ‘de wandeling’ jarenlang 
heel populair. Op vrijdagavond 
25 juni gaan we binnen de pa-
rochie weer een wandeling ma-
ken. De wandeling is zo’n 5 a 
6 kilometer lang. We verzame-
len om 18.15 uur bij het paro-
chiecentrum van de Bonifaci-
uskerk (Paradijslaan 6). En rond 
18.30 uur begint de wandeling. 
Tijdens het lopen staan we ver-
schillende momenten stil bij 
het leven van iemand die zich 

heeft laten inspireren door haar 
of zijn geloof. Zo hebben we vo-
rig jaar stil gestaan bij Floren-
ce Nightingale. Wie het dit jaar 
is…, ja daar kunt u achter ko-
men als u meeloopt. We hopen 
dat u mee wilt wandelen. Aan-
melden kan via: volwassenen-
catechese@heiligethomas.nl.  
Hopelijk tot dan! Gusta van der 
Sluijs, Nelly Devilee en Sjoerd 
Zuidersma.
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Aardbeienschnitte                                                             5,95
Aanbiedingen van 17 t/m 23 juni

Rozijnenbollen 6 stuks       2,-

EK POULE:EK POULE:                                                                                                                                                                                                                        

Raad       Raad                                                           
- bij besteding van 7,50 -                             - bij besteding van 7,50 -                                                                                           
de uitslag van de uitslag van Nederland   Nederland                                                                                           

enen  win een                                                win een                                                
slagroomschnitteslagroomschnitte

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Stoere
mannen spies

Spies van lekkere grote 
blokken biefstuk en rookspek. 
Heerlijk gekruid met Argentina 
grillkruiden. !

BBQTip:

8  Varkens-
saté

4  Gem. 
BBQworst

8.98
Vleeswarentrio:

Boeren-
achterham

Varkens-
rollade

Lunchworst

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Gehakt-
schnitzels

4  Slavinken

8.49
Uit eigen keuken

Deense 
broodjes

2 stuks

5.00
Weekendtip!

Varkens-
haas

spiezen
4 stuks

7.49

Altijd lekker:

Kip 
Indian

schnitzels
4 stuks 

6.49

Weekaanbiedingen

100 gram

2.24 Aanbiedingen zijn geldig van 
14 t/m 19 juni 2021

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Dag Activiteit Locatie Tijd

Woensdag (wekelijks) Kof� edrinken De Egel Hazerswoude Dorp 10.30 – 12.00 uur

Woensdag (wekelijks) Lunchwandelen De Egel Hazerswoude Dorp 11.00 – 12.00 uur

Woensdag (wekelijks)  Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 14.30 uur

3e dinsdag van de maand Samen � etsen De Egel Hazerswoude Dorp 13.00 – 16.00 uur

3e zaterdag van de maand Samen schoonmaken / Start bij Rhijndael Koudekerk aan den Rijn 10.00 – 12.00 uur
 prikken in Koudekerk

Woensdag 7 juli Seniorenreis Jeu de Boer / Hazerswoude Dorp 16.00 – 19.30 uur

1e zondag van de maand (4 juli) Ommetje Rijnwoude Div. / zondag 4 juli / Koudekerk aan den Rijn 10.30 – 13.00 uur

Laatste zondag van de maand (27 juni) Meet&Greet Theetuin ’t Woutje / Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00 uur

2e donderdag van de maand Samen � etsen Elke 2e donderdag van de maand
  Start locatie Sport2b� t (oude gemeentehuis)  Hazerswoude Rijndijk 13.30 – 16.30

Diensten:
• Klussendienst Rijnwoude: Vanaf heden staan de mensen van de Klussendienst Rijnwoude 

weer voor u klaar mits u gevaccineerd bent.
• Burendienst Rijnwoude: Ook deze mensen zijn weer beschikbaar mits u gevaccineerd bent.
• Computerdienst Rijnwoude geldt dit ook.

En verder:
• Project Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn is inmiddels operationeel.
• Voor project “Deel o-theek Rijnwoude” kunt u zich aanmelden.
• Project Fietsmaatje Rijnwoude (dup-fi ets) gaat bijna van start. 

U kunt zich alvast opgeven als vrijwilliger.

Bereikbaarheid gegevens:
Klussendienst Rijnwoude: 06-82093412
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Computerdienst Rijnwoude: 06-29508442

Kerncoördinator Benthuizen: Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442

Kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn: Jolande@actief-rijnwoude.nl / 06-06-22168847   
Kerncoördinator Hazerswoude Rijndijk: Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp: Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267
Coördinatieteam Hazerswoude Rijndijk / Koudekerk aan den Rijn Fietsmaatje

Annelies Verra / : anneliesverra67@gmail.com / 06- 40428972             
Richard Brommers / richard.brommers@outlook.com / 06-83428041

Coördinatieteam Benthuizen / Hazerswoude Dorp Fietsmaatje

Bernard de Vries / bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 
Marije Schupper / Fietsmaatjesmarije@gmail.com / 06-21834434

Algemene gegevens: info@actief-rijnwoude.nl / 06-23328302.

We gaan weer starten met activiteiten……….
Wat zijn we weer blij dat inmiddels er volop versoepelingen zijn en er (waarschijnlijk) nieuwe aankomen. 

Voor Actief Rijnwoude betekent dit, natuurlijk nog steeds rekening houdend met de op dat moment geldende regels van het RIVM, 
dat we weer activiteiten en diensten kunnen aanbieden.

Hieronder een overzicht tot nu toe. Zodra er meer mogelijk is laten wij dat natuurlijk aan u weten.
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Cursiefje

Onderscheid

Sinds ‘Me Too’ én ‘Black lives matter’ én de hier en daar opruk-
kende ‘politieke correctheid’ wordt het in bepaalde kringen mode 
Nederland te confronteren met het racisme dat zich op allerlei ma-
nieren ‘zou’ manifesteren in onze ogenschijnlijk zo rechtvaardige 
samenleving. Ik heb het idee dat het racisme in Rijnwoude nog wel 
meevalt, maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat Rijnwou-
de nou niet hét voorbeeld is van een multiculturele samenleving. 
Als er ooit een nikab gesignaleerd wordt, valt-ie direct op!
Ik zeg ‘meevallen’... toch moet je uitkijken. Laatst had ik een ont-
moeting met een Nederlandse vrouw die een voor mij onuitspre-
kelijke naam had. Ze herkende mijn aarzeling - ik durfde niet te 
vragen of ze haar naam wilde herhalen - en ze vertelde me dat 
haar familie oorspronkelijk uit India afkomstig was. Alsof de duvel 
ermee speelde... direct dacht ik aan een passage uit een journalis-
tiek artikel waarin een schrijnend beeld van een begrafenis in In-
dia werd beschreven. ‘Er was onvoldoende hout om de lichamen te 
cremeren... dan maar de rivier in; als katten en honden ervan eten 
is dat geen prettig gezicht!’ Inderdaad, zo’n zin moet je twee- of 
zelfs driemaal lezen om te begrijpen wat er staat; dan blijft hij ech-
ter wel hangen!
Van de ene associatie kwam ik in de andere terecht. Ik dacht aan 
de bekende regel uit een ballade van de Britse dichter Rudyard Kip-
ling: ‘East is east and west is west, and never the twain shall meet.’
Kipling leefde lang vóór de huidige globalisering, maar te den-
ken dat die inmiddels ruim verbreide globalisering de wederzijd-
se vooroordelen compleet naar het verleden heeft gebonjourd, lijkt 
me enigszins overdreven. 
‘t Is heel gevaarlijk het te zeggen, maar ik vermoed dat niet alle ra-
cisme een product is van pure botheid. Een bloemist die bezoek 
krijgt van een getinte klant en ogenblikkelijk vanuit zijn werkplaats 
roept dat hij slechts dure bloemen verkoopt... ja, die zou je dun 
moeten schillen! Er zijn echter nog wel racisten die hun onder-
maatse gedrag met verve verdedigen op grond van - voor hen - di-
verse pijnlijke ervaringen. En het is een gegeven dat de ene burger 
soepeler omgaat met het fenomeen van generaliseren dan de an-
dere. Een Parijzenaar die dagelijks zijn weg moet zoeken door de 
diverse banlieues, heeft een iets andere kijk op de wereld dan zijn 
landgenoot in een idyllisch dorpje in Midden-Frankrijk.
Desondanks denk ik dat je in dezen geen compromissen kunt en 
mag sluiten. Racisme is in een bepaald opzicht te vergelijken met 
martelen. Er zijn lieden die martelen verdedigen met het cliché: 
het (nobele!) doel heiligt de middelen! Als je je die strategie eigen 
maakt, zit je al snel in een heel dubieus hoekje. Maar....wie heeft 
bij onopgeloste moorden nooit gedacht dat ‘een beetje druk’ (un-
derstatement) waarschijnlijk tot meer informatie zou leiden? Niets 
menselijks is ons vreemd.
Het blijft echter een waarheid als een koe dat het ageren tegen wel-
ke vorm van racisme dan ook gewoon een blijk van beschaving is. 
En wie wil er nu niet beschaafd overkomen! En, let wel, beschaving 
betekent ‘glad maken’; m.a.w. die oer-oude knoesten een veeg uit 
de pan geven. En, let wel, dat kan pijn doen.

 Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).
& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 
& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.
& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.
& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl
& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

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

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude 
Dorp, tel. 071-5610407
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, 
www.fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

MINIBIEBS IN 
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Speeltuin De Rode Wip zal in samenwerking met de gemeente 
Alphen aan den Rijn diverse minibiebs plaatsen in de dorpskern 
Hazerswoude-Rijndijk. Minibiebs zijn kleine afsluitbare huisjes/
kastjes in openbaar gebied waar mensen gratis een boek kunnen 
pakken om thuis te lezen. Na afloop kan je het boek terugzetten 
en een nieuw boek meenemen. In de Mozartlaan nabij nummer 
108 en in speeltuin De Rode Wip komen daarnaast ook zogenaam-
de Kinderboekzwerfstations te staan waar uitsluitend kinderboe-
ken zijn te lenen. 
Woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk en wil je in je eigen straat 
een minibieb plaatsen én ben je bereid deze te beheren? Stuur een 
mail naar info@derodewip.nl zodat we straks in één keer bij de ge-
meente de minibiebs kunnen bestellen. 
Inmiddels is er een facebookpagina waar de beheerders straks hun 
eigen minibieb kunnen promoten en nieuwtjes kunnen plaatsen. 
www.facebook.com/minibiebshazerswoude
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De Open Kwekerijdag fietstocht gaat langs en 
door eenentwintig boomkwekerijbedrijven
Eens lekker over de tuinpaden fietsen, dat wil iedereen toch! En het kan dit jaar:  Eén en twintig 
boomkwekerijbedrjiven verspreid over Boskoop, Hazerswoude en Reeuwijk openen op zaterdag 19 
juni  hun poorten voor deze speciale fietseditie van de Open Kwekerijdag Greenport Boskoop. 

Zaterdag 19 juni 2021
10:00 - 17:00 uur

Fietsen over de boomkwekerijen?
Kom naar de 

SPECIALE CORONAPROOF
FIETSEDITIE!

Meer informatie op de website van de
Open Kwekerijdag:

SPONSORS
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop,
Groen-Direkt Boskoop, Jiffy Products International,
Vitelia Agrocultuur, Infogroen Software, ICL Group, 
HK Tuin & Potgrond,  Agropoli/Biocontrole, ErfGoed 
Services, Rabobank IJsselstreek, Blunt Communicatieadvies

WWW.OPENKWEKERIJDAG.NL

2021 Fiets Editie

Op de website staat tevens de platte-
grond met de deelnemende bedrijven

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen 
fietsen we dit jaar over de tuinpaden en krijgen 
hierdoor een unieke kans om  de boomkweke-
rijbedrijven eens op een andere manier te zien. 
Er is  geen vaste start en finish of uitgezette 
route maar vanuit het eigen huis kan de tocht 
worden samengesteld.

Mooie mix aan bedrijven
Dit jaar is er een mooie mix te zien van volle-
grondsbedrijven, pot en containerteelt, gespe-
cialiseerde bedrijven en de kraamkamer. Van 
klein plantje tot groot struik, van groenblijven-
de planten tot bloeiende planten. Op de kwe-
kerijen is ook een route uitgezet en er staan op 
verschillende plekken ook posters met infor-
matie. Dit geeft een mooi totaalbeeld van het-
geen de sector oor staat.

Routekaart en QR Code
Er is geen vaste route. De boomkwekerijbedrij-
ven kunnen in een eigen gewenste volgorde 
worden bezocht.  Met de  speciale Open Kwe-
kerijdag fietsroutekaart met daarop de locaties 
kan er een mooie tocht worden uitgestippeld. 
De fietsroutekaart komt digitaal op de website 
en facebookpagina van de Open Kwekerijdag 
en ligt ook bij de deelnemende boomkweke-
rijbedrijven in papiervorm. Door het inscan-
nen van de speciale QR code die overal op staat 
komt extra informatie over de bedrijven en 
hetgeen er te zien is. De boomkwekerijen die 
meedoen zullen aan de weg herkenbaar zijn 
met een kleurrijke Open Kwekerijdag uitstra-
ling. Bij sommige bedrijven zijn ook planten te 
koop en is er koffie/thee to Go. Dit alles staat 
op de routekaart aangegeven.

“Blij dat we dit jaar toch nog op het laatste mo-
ment groen licht hebben gekregen om deze al-
ternatieve Open Kwekerijdag te organiseren. 
Het blijft een mooi evenement, zeker ook de 
manier waarop het dit jaar plaatsvindt. Het is 
echt een mooi en sportief uitje voor het hele 
gezin”, aldus Linda Hoogendoorn, voorzitter 
van de stichting Open Kwekerijdag Greenport 
Boskoop.

De Open Kwekerijdag Fietstocht vindt 
plaats op zaterdag 19 juni 

van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Actuele informatie en de routekaart is te vin-
den op www.openwekerijdag.nl  op  
www.facebook.com/openkwekerijdag en 

Het is nu wel duidelijk toch?! Ingezonden brief
Afgelopen weken keer op keer opnieuw in de GHK hetzelfde. Ingezonden brieven van ontevreden burgers in de gemeente Alphen. Plannen 
die worden gemaakt worden er klakkeloos doorheen gedrukt, de belangen van de burgers in de dorpen rondom Alphen tellen niet mee. 
Wat een lastige mensen zullen ze wel denken daar in de gemeenteraad.
Als het niet gaat om woningbouw waar mensen wat over vinden dan zijn het wel windmolens waar mensen wat van vinden. En als dat het niet 
is dan zijn er wel weer dingen rondom verkeer, wel niet ontsluiten dorp, wel of niet een weg door het Bentwoud.. wat een lastige mensen. Maar 
deze mensen geven om hun dorp om hun leef omgeving en het welzijn van mens en natuur in hun regio. Er bestaat toch iets als participatie? 
Waar is dat gebleven? Telt de mening van de “normale” mens niet meer mee? 

Als één ding wel duidelijk wordt de laatste tijd in deze rare situatie: ‘wat er in de gemeente Alphen en in heel Nederland gebeurd raakt kant nog 
wal!’ De “politiek” zowel gemeentelijk als landelijk zijn er NIET voor de ‘normale’ mensen meer. Ze zijn er om de doelen te halen die in Brus-
sel besproken en aldaar beslist worden te halen, onder het mom wij hebben het beste met u voor! Maar het is volgens mij wel duidelijk dat dit 
niet het geval is aangezien eigen wegen van de gemeente worden ingeslagen. Ze gaan aan de haal met enquêtes en antwoorden van boswachters 
of worden boos als een klein kind, omdat ze niet gelijk hun zin krijgen als er weer een burgercommissie moeilijk doet over bepaalde besluiten. 

Als je elke week zoveel weerstand kan lezen in de plaatselijke kranten, van bezorgde burgers in hun regio, misschien ligt het dan toch niet aan 
hun, maar aan de politieke spelletjes en besluiten. Deze worden zogenaamd gespeeld en genomen voor het welzijn van de ‘normale’ mens. In 
werkelijkheid gaat het om het najagen van vastgestelde politieke doelen uit Brussel, zoals: huizen bouwen, windmolens bouwen, zonneweides 
aanleggen, wegen omleggen, verleggen en aanleggen. En vooral niet luisteren naar de ‘normale’ mens, want die snappen niet wat goed is voor 
hun! Om nog maar te zwijgen over de slimme lantaarnpalen die ineens langs het fietspad staan tussen Hazerswoude- Dorp en Rijndijk. Hoe kan 
je daar nou tegen zijn? Nou, hoezo is dat opeens nodig? Al jaren fietsen er mensen door ‘t licht van de maan en dat ging prima. Waarom ineens 
afschuwelijke palen met slimme lampen en antennes erop? Dit heeft uiteraard niets te maken met de uitrol van 5g en daarbij het creëren van 
‘smart city’s’ toch? Of ga ik te ver? Nou goed gemeente Alphen en ook de 'Haagse kliek', er is werk aan de winkel. De burgers zijn ontevreden en 
dit wordt alleen maar erger als er niet naar de, daar is ie weer, ‘normale’ mens wordt geluisterd. Dit kan niet goed blijven gaan. 

Ik ben het zat! En u?  Een bezorgde burger. Mailadres bij de redactie bekend.
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Ingezonden bijdrage

Aandachtspunten voor het 
RES  debat
1. Voor buitenlandse investeerders is Nederland geliefd. Er 

worden goede zaken gedaan.  Exploitanten van windtur-
bines, zonnevelden en   Biomassacentrales ontvangen mil-
joenen subsidie. 

2. Frankrijk heeft 58 Kernreactoren die voor 70 % in de elek-
triciteit behoeft voorzien.

3. De bevolking ziet zijn energienota enorm stijgen mede door 
forse milieuheffingen. De burger heeft geen enkel profijt 
maar bijvoorbeeld Vattenfall kan zo vele miljoenen incas-
seren om daarmee de Wieringermeer polder en de Noord-
zee  ernstig te beschadigen. Terwijl het in Zweden eigenaar 
is van 7 Kerncentrales! Ook ligt er nog 400 miljoen euro 
klaar voor een “rookton” in Diemen welke door de rechter 
is goedgekeurd.

4. De bevolking groeit mede door ( arbeids ) migranten met 
100.000 per jaar ( CBS ) Ook moeten er 1 miljoen huizen 
bijgebouwd zijn in 2030. Als je al die huishoudens, autò s 
en fietsen van elektriciteit wil voorzien moet je driekwart 
van Nederland volbouwen met Windturbines, en Zonne-
velden. Daar is Nederland te klein voor en de oppervlakte 
te kostbaar. Als overbevolking niet wordt erkend blijft de 
huidige aanpak van energietransitie dweilen met de kraan 
open! Stop daarom met de RES want Kernenergie is het 
enige alternatief om kostbare ruimte te behouden.

5. Wereldwijd zijn er thans 450 Kernreactoren, 57 Kerncentra-
les in aanbouw, 147 gepland en 337 voorgesteld. 

Exploitanten van Windturbines, Zonnevelden en Biomassa-
centrales zullen zich fel verzetten tegen bovenstaande feiten 
want kom niet aan hun verdienmodel!

Reageren?  Mailadres bij de redactie bekend.

Eerste klankbordgroepen zuidwestelijke 
wijkontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp 
(N207- Zuid) 
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft eerder aangegeven de inwoners 
van Hazerswoude-Dorp te betrekken bij alle verkeersontwikkelingen. Het eerste 
onderwerp waarover meegepraat kan worden, is de landschappelijke inpassing van 
de zuidwestelijke wijkontsluitingsweg die wordt aangelegd bij Weidelanden.
 

Waarover denken de klank-
bordgroepen mee?
De hoofdvraag is vooral: hoe 
richten we de ruimte tussen 
de watergangen en de weg in? 
Wordt dit recreatief groen of 
krijgt de natuur voorrang? Is het 
uitzicht over de weg en weilan-
den belangrijk? Of is een aan-
trekkelijke invulling tussen de 
wijk en de weg belangrijker, 
waardoor je de weg minder 
ziet? Verder zal er natuurlijk ge-
praat worden over een veilige 
inrichting van de weg.
 
Wie kunnen deelnemen aan 
de klankbordgroepen?
De gemeente gaat in de klank-
bordgroepen in gesprek met be-
woners die vanuit hun woning 
of tuin direct zicht hebben op 
de nieuw aan te leggen weg. 
Hiervoor worden twee klank-
bordgroepen opgericht. De eer-
ste groep buigt zich over het 
groen bij de nieuwe weg van 
de rotonde bij Weidelanden tot 
de Jan van Eycklaan. De twee-

de groep denkt mee over het 
groen bij de nieuwe weg vanaf 
de Jan van Eycklaan tot de Breit-
nerlaan. De brieven naar de be-
woners, die voor de klankbord-
groepen in aanmerking komen, 
zijn inmiddels verstuurd. Zij 
kunnen opgeven of ze in aan-
merking willen komen om deel 
te nemen aan een klankbord-
groep. De verwachting is dat de 
klankbordgroepen 3 of 4 keer 
bij elkaar zullen komen. 
 
Verdere proces 
Na de zomer komt de herin-
richting aan de orde van de Jan 
van Eycklaan, de Breitnerlaan 
en de Rubenslaan. Ook daar-
bij wordt tegen die tijd afstem-
ming met de bewoners gezocht. 
Na de zomervakantie start ook 
de participatie met belangheb-
benden over het kruispunt van 
de N209 met de Dorpsstraat 

en over de nieuwe noordelij-
ke rotonde in de N209 die aan-
sluit op de Sportparklaan. Ook 
daarvoor worden klankbord-
groepen samengesteld en wor-
den omwonenden tegen die tijd 
met een brief op de hoogte ge-
steld. Als alle klankbordgroepen 
van de drie gebieden (zuidwest, 
kruising, noord) hun inbreng 
hebben geleverd, organiseert 
de gemeente een algemene in-
formatieavond voor alle belang-
stellenden uit Hazerswoude-
Dorp over wat het proces heeft 
opgeleverd.  
 
Op de hoogte blijven 
De gemeente blijft de inwoners 
van Hazerswoude-Dorp infor-
meren over alle stappen en in-
spraakmogelijkheden, onder 
andere via bewonersbrieven, de 
eigen website, de Groene Hart 
Koerier en social media.

Geslaagde natuurwerkdag 
in Voedselbos Benthuizen
Op vrijdag 4 juni was het een gezellige drukte in Voedselbos Benthuizen, een bos 
vol eetbare bomen, struiken en planten.

Naast de vaste vrijwilligers waren er jongeren aanwezig die vanwege de Nature Impact Days een dagje 
kwamen meehelpen. Er zijn vogelhuisjes gemaakt en voor de lunch en voor een proeverij zijn lekkere 
hapjes van vers geoogste producten uit het voedselbos klaargemaakt. In de middag kwamen Vrienden 
van Voedselbos Benthuizen langs om van de gemaakte hapjes te proeven. Als afsluiting was er voor alle 
aanwezigen een rondleiding door het voedselbos. Het was een zeer geslaagde dag waar ook de vogels 
nog lang van kunnen nagenieten. De natuurwerkdag wordt jaarlijks in heel Zuid-Holland georgani-
seerd door De Groene Motor (en in heel Nederland door IVN).
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Veilig genieten van het EK

WEEK 24 
16 juni 2021

Vanaf 11 juni is het EK voetbal. Een sportevenement waar 
we met zijn allen van willen genieten. Gemeente Alphen 
aan den Rijn volgt de voorschriften van de landelijke 
overheid rondom wedstrijden kijken in groepen. Op dit 
moment betekent dit dat het in onze gemeente niet is 
toegestaan om grote schermen/tv’s te plaatsen bij of in 

cafés waarop groepen mensen voetbal kunnen kijken. Dus 
ga vooral thuis voor de buis in groepjes van vier ons team 
aanmoedigen. Daarbij blijft het belangrijk om ook thuis 
tijdens het voetbal kijken de basisregels na te leven. Zo 
kunnen we met zijn allen blijven genieten. 
Hup Holland Hup!

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

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

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

Meer informatie 
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en 
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienst-
verlening, openingstijden en contactmogelijkheden. 

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

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

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

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

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

Of volg ons via:

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 22 juni 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen verleende vergunning 
V2021/068 voor het bouwen van 43 eengezinswoningen 
op de locatie Plan Zuyd in Alphen aan den Rijn
20.10 uur: Bezwaar tegen de afwijzing van een handha-
vingsverzoek in verband met gevaarlijk parkeren aan de 
Stoelmatter in Alphen aan den Rijn 
20.50 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergun-
ning V2020/1053 voor het bouwen van 102 woningen, waar-

onder 87 koopwoningen en 15 huurwoningen, en een geluid-
scherm ter hoogte van Rijndijk 28 in Hazerswoude-Rijndijk 
21.30 uur: Bezwaar tegen het opleggen van een spoedei-
sende bestuursdwang in verband met het verkeerd 
aanbieden van huishoudelijk afval

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie 
wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt 
bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of tele-
foonnummer 0172 - 46 59 83.
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Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan 
Noordeinde 11C-D, Aarlanderveen
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8 van 
de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op 
8 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 
11 C-D’ is vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het 
oprichten van vijf woningen, omzetten van twee woningen 
en een natuurcamping op locatie Noordeinde 11 C-D in 
Aarlanderveen mogelijk. 

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied aan het Noordeinde 11C-D in Aarlanderveen 
bevindt zich in het veengebied ten oosten van Alphen aan 
den Rijn, in het noorden van de kern Aarlanderveen. Het plan-
gebied is vrijwel volledig bebouwd met kassen.

Wanneer en hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-ON01 met bijbehorende 
stukken ligt vanaf donderdag 17 juni 2021 voor een periode van 
zes weken (tot en met woensdag 28 juli 2021) ter inzage. Het 
bestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl, via de knop ‘Plannen 
zoeken’ (u kunt zoeken op ID-nummer NL.IMRO.0484.AVnoordein-
de11cd-ON01).
 
Hoe kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan iedereen digitaal, 
schriftelijk of mondeling gemotiveerd een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. Digitaal 
kan dat via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, 
dat u vindt op www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Ziens-
wijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig 
of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier geeft u 
duidelijk aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan 
‘Noordeinde 11 C-D’ gaat met zaaknummer 376264. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Alphen aan 
den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in 
uw reactie duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en geef 
aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 11 C-D’ 
gaat met zaaknummer 376264. 
Let op: vanwege de coronamaatregelen is de Omgevingsbalie niet 
op de gebruikelijke tijden geopend.

Inzage 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag? Dan kunt u 
bellen met team Ruimte, via telefoonnummer 14 0172. Wilt u de 
besluiten met bijbehorende stukken inzien? Vanwege de corona-
maatregelen wordt u aangeraden om het bestemmingsplan en de 
andere stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, 
dan kunt u het plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. Een 
afspraak kunt u maken via het algemene telefoonnummer  
(14 0172) of door een e-mail te sturen naar  
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. 

Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer 
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen 
milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan 
voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen 
ontvangen: 
-  T.A.J. van der Maarel, Hoogeveenseweg 8D in Hazerswoude-

Dorp: het wijzigen van het aantal dieren
-  Aannemersbedrijf Peter van der Vlist B.V., Hoorn 368 in Alphen 

aan den Rijn: het wijzigen van verhuur naar eigen bedrijf en het 
uitbreiden op het adres 368, 368B, 370 en 372

-  Van Esch Coaching, J.C. Hoogendoornlaan 37 in Alphen aan den 
Rijn: het starten van een zorgstal en zorghuisgerelateerd een 
agrarisch bedrijf met huisvesting voor paarden, pony’s en 
schapen

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen 
buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, 
hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting is een 
vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van 
de activiteiten voldoende. Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende melding ontvangen:
-  WKO Nederland., B 4215 in Hazerswoude-Dorp: het aanleggen 

van 28 gesloten bodemenergiesystemen
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.
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Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  L. Ghiani, laatst bekende adres Uranusstraat 472, 

Alphen aan den Rijn
-  R. Behrendt, Van Lennepstraat 32,  

Alphen aan den Rijn
-  A.L. Wandzio, Van Lennepstraat 32,  

Alphen aan den Rijn
-  B.A. Stefańska, Westpark 64 Boskoop
-  K. Stefański, Westpark 64 Boskoop
-  H. Altarshan, Zijde 90 Boskoop
-  P.M. Iliev, Diamantstraat 484, Alphen aan den Rijn
-  N.M. Minkov, Diamantstraat 484,  

Alphen aan den Rijn
-  N.P. Pędras, laatst bekende adres Aquamarijn 8, 

Alphen aan den Rijn
-  W.S. Domagała, laatst bekende adres Aquamarijn 

8 Alphen aan den Rijn

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

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

Ontwerpbestemmingsplan 
Inbreidingslocaties Woningbouw Alphen 
Stad, locaties Klompenmaker en 
voormalige schoollocatie Bospark en 
ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
Klompenmaker
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij het bestemmingsplan Inbreidingslo-
caties Woningbouw Alphen Stad voorbereiden. Ook 
maken zij bekend dat zij op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met 
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
op 8 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan 
Inbreidingslocaties Woningbouw Alphen Stad 
hebben vastgesteld. Ook hebben zij een ontwerp-
besluit hogere waarden geluid vastgesteld. Ook 
hebben zij besloten dat voor dit plan geen milieuef-
fectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Bestemmingsplan en besluit hogere waarden 
geluid
Het ontwerpbestemmingsplan gaat over twee 
locaties. Het zijn locaties die onderdeel uitmaken 
van de zogenaamde ‘onorthodoxe woningbouwlo-
caties’. Op de locatie Klompenmaker, tegenover het 
gebouw van Activite Noorderbrink aan de Klom-
penmaker, wordt een woongebouw met maximaal 
veertig woningen mogelijk gemaakt. Op de voor-
malige schoollocatie Bospark aan de Bosparkweg, 
naast het Groene Hart Leerpark, wordt een woonge-
bouw met maximaal 120 woningen mogelijk 
gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn niet mogelijk 
volgens de regels van het geldende bestemmings-
plan ‘Alphen Stad’. Omdat op een aantal geplande 
woningen op de locatie Klompenmaker de wette-
lijke voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder 
wordt overschreden, worden voor deze woningen 
hogere waarden vastgesteld.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties 
Woningbouw Alphen Stad met plannummer 
NL.IMRO.0484.Ainbreidingalphen-ON01 ligt vanaf 
17 juni 2021 voor een periode van zes weken (tot 
en met 28 juli 2021) voor iedereen ter inzage. Het 
ontwerpbesluit hogere waarden geluid voor het 
vaststellen van hogere geluidswaarden voor de 
locatie Klompenmaker ligt ook vanaf 17 juni 2021 
tot en met 28 juli 2021 ter inzage.

U kunt de ontwerpbesluiten en de bijbehorende 
bestanden inzien bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan en het besluit hogere 
waarden ook digitaal inzien via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop Plannen 
zoeken (door het invoeren van een adres en huis-
nummer, de plannaam of eerder genoemd plan-
nummer). Het ontwerpbesluit hogere waarden is 
als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
Vanwege de coronamaatregelen wordt u aange-
raden om het ontwerpbestemmingsplan digitaal te 
raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u 
het plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. 
Een afspraak kunt u maken door contact op te 
nemen met het Officemanagement van team Ruimte 
van Gemeente Alphen aan den Rijn, via telefoon-
nummer 14 0172.

Hoe kunt u reageren?
Ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties 
Woningbouw Alphen Stad
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan Inbreidingslocaties Woningbouw 
Alphen Stad bij de gemeenteraad indienen.
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 

postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeld u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het gaat om 
het ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties 
Woningbouw Alphen Stad, zaaknummer 382112.

-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 
bestemmingsplan indienen’, dat u vindt op  
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Ziens-
wijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft 
u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens 
in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat het 
gaat om het ontwerpbestemmingsplan Inbrei-
dingslocaties Woningbouw Alphen Stad, met zaak-
nummer 382112.

-  Voor het doorgeven van een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met het Officema-
nagement van team Ruimte van Gemeente Alphen 
aan den Rijn, via telefoonnummer 14 0172. Van 
uw mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
Zienswijzen die gaan over het ontwerpbesluit 
hogere waarden geluid richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders. Alleen belangheb-
benden kunnen een zienswijze indienen op het 
ontwerpbesluit hogere waarden geluid. 
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Omge-

vingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 
AA Gouda. In uw reactie vermeld u duidelijk uw 
naam, adres en contactgegevens en geeft u aan 
dat het gaat om het ontwerpbesluit met kenmerk 
2021021816. 

-  Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Midden-
Holland (telefoon 088 - 54 50 000). 

-  U kunt uw zienswijzen ook mailen naar  
info@odmh.nl.

Vergunningen
3 juni tot en met 10 juni 2021

Vanwege het coronavirus is de balie van Vergun-
ningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan 
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per 
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht het voor-
nemen hebben om een vergunning te verlenen 
voor:
-  nieuwbouwcomplex langs de Prins Bernhardlaan 

in Alphen aan den Rijn: het brandveilig in gebruik 
nemen en omzetten van 2 huiskamers naar 2 
zorgappartementen en 2 dagbestedingsruimten 
naar 2 huiskamers (V2021/181) 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 17 juni 
2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 

bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. Tijdens de periode van ter 
inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. U kunt deze sturen naar: 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan 
den Rijn. In deze periode kunnen ook zienswijzen 
mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na een telefonische 
afspraak met het Officemanagement van team 
Vergunningen, telefoonnummer: 14 0172. U kunt 
alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende 
bent.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening 
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl. 

Aarlanderveen
-  Noordeinde 62  

verbouwen/uitbreiden horecapand inclusief 
woning (V2021/478)

Alphen aan den Rijn
-  Trompstraat 8 

plaatsen overkapping aan woning (V2021/473) 
-  Barnsteenstraat 2  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/474) 
-  tussen de Wilhelminalaan en de Prins Clauskade 

vervangen bestaande damwand door stalen 
damwand (V2021/475) 

-  Koningshof 73  
splitsen pand door plaatsen brandwerende muur 
(V2021/477) 

-  Cauberg 8  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/479) 

-  nabij de Aarkade  
uitvoeren gestuurde boring voor datatransport 
(V2021/480) 

-  Toegangseweg 5  
aanleggen dam en duiker, dempen en graven van 
water en aanleggen inrit over de dam 
(V2021/484) 

-  Waterscheerling 11 
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/486) 

Benthuizen
-  Hoek Bentwoudlaan/Albert Schweitzerlaan 

tijdelijk plaatsen jongeren ontmoetingsplek  
(5 jaar) (V2021/471) 

-  Prins Clausstraat 33 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/485) 

Boskoop
-  woonwijk Waterrijk-Oost (sectie D, perceel 4959) 

plaatsen damwand en houten steiger/vlonder 
(V2021/476) 

-  Zijde 105 
vervangen van de gevelreclame (V2021/481) 

-  Gouwestraat 16 
afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2021/482) 

Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 133  

dempen sloot (V2021/472) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Joseph Haydnlaan 14  

vervangen bestaande houten kozijnen, ramen en 
voordeur door kunststof (V2021/483) 

Zwammerdam
-  Molenstraat 56 en 58 

realiseren dakrenovatie/opbouw (V2021/487) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 27D, 27E en 33 (09-06-2021) 

afgraven vervuilde tuingrond en storten schone 
grond (V2021/442)

Alphen aan den Rijn
-  Kopenhagensingel 77 (03-06-2021)  

realiseren dakopbouw 1e verdieping en dakkapel 
2e verdieping en plaatsen extra kozijn voorzijde 
woning (V2021/345) 

-  Speenkruid 24 (03-06-2021)  
plaatsen aircobuitenunit plat dak (V2021/425) 

-  Kastanjestraat 29 (04-06-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en realiseren 
nokverhoging achtergeveldakvlak (V2021/384) 

-  Ambonstraat 3, 5, 5A, 5B en Willem De Zwijger-
laan 101 (04-06-2021)  
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bouwen appartementengebouw met stallingsga-
rage en aanleggen inrit (V2021/113) 

-  Vijverstraat 4 (04-06-2021) 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/438) 

-  Van Nesstraat 31 (07-06-2021) 
afwijken bestemmingsplan voor gebruik als lichte 
horeca en plaatsen afzuiginstallatie (V2021/259) 

-  Heemraad 92 (07-06-2021) 
plaatsen opbouw bestaande dakterras achterzijde 
woning (V2021/428) 

-  Zwanebloem 10 (07-06-2021) 
realiseren dakopbouw 2e verdieping (V2021/457) 

-  benedenpand Pieter Floriszstraat 1A/Prinses 
Marijkestraat 2 (08-06-2021) 
realiseren 6 studio's en 1 appartement 
(V2020/1086) 

-  Oostgouweweg 5 (08-06-2021) 
wijzigen vergunning in verband met grotere 
bouwhoogte (V2021/166) 

-  Olympiaweg 3 (09-06-2021) 
tijdelijk plaatsen luchthal (7 maanden per jaar 
voor 10 jaar) (V2021/174) 

-  Kortsteekterweg 36 (09-06-2021) 
bouwen nieuwe woning (V2021/276) 

-  plein winkelcentrum Baronie (sectie A, perceel 
8330) (10-06-2021) 
plaatsen ondergrondse perscontainer voor inza-
meling bedrijfsafval (V2021/376) 

Boskoop
-  achter Zijde 111 en 113 (03-06-2021) 

bouwen bedrijfsruimte (V2021/204) 
-  Voorofscheweg 229 (09-06-2021) 

afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig 
kamerverhuur (V2021/329) 

-  Parklaan 55 (08-06-2021) 
plaatsen transparante en wegschuifbare balkon-
beglazing (V2021/462) 

Hazerswoude-Dorp
-  Dorpsstraat 189 (04-06-2021) 

opsplitsen bedrijfsloods in een deel wonen en 
een deel inpandige garage/schuur (V2021/351) 

-  Finlandlaan (sectie D, perceel 1796) (04-06-2021) 
bouwen bedrijfsruimte (V2021/377) 

-  Loeteweg 36 (04-06-2021) 
verwijderen/aanpassen inrit en tijdelijk aange-
legde parkeerplaats in berm (V2021/339) 

-  naast Bent nummer 1 (sectie H, perceel 84) 
(08-06-2021) 
bouwen nieuwbouwwoning (V2021/327) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 5 (04-06-2021)

uitbouwen achterzijde woning en vervangen 
kozijnen, plaatsen dakraam, twee lichtkoepels en 
zonnepanelen en aanbrengen stalen draagcon-
structie (V2021/372) 

Zwammerdam
-  Swadenburgerdam 1 en 1A (04-06-2021) 

intern verbouwen pand en realiseren van 3 
appartementen (V2021/264) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn 
-  tegenover Tankval 3 

uitbreiden bestaande industriële bakkerij 
(V2021/328) 

-  Jeltje De Bosch Kemperstraat 189
realiseren opbouw op garage 
(V2021/323) 

Boskoop
-  naast Reijerskoop 102, sectie B - 

kavel 2 
bouwen nieuwbouw woning 
(V2021/334) 

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 80 

(Horeca-)exploitatievergunning (Buns of 
Glory) (D2021/030)

Verleende vergunningen 
Alphen aan den Rijn 
-  Julianastraat 40 (07-06-2021) 

Exploitatievergunning (Agorá 40) 
(D2021/031) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester 
en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u 
bij voorkeur digitaal doen via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het 
bezwaarschrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het 
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw 
bezwaar en uw handtekening.

Verleende tijdelijke terrasvergunningen tot 1 
oktober 2021
Hazerswoude-Dorp
-  Grandcafé de Egel, Raadhuisplein 1 (D2020/071), 

verleend op 15 juni 2021

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 
van het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990, ontheffing voor het berijden van wegen 
met brede voertuigen binnen de gemeente is 
verleend. Transportbedrijf van der Star V.O.F. heeft 
tot 3 juni 2022 ontheffing gekregen voor het met 
brede voertuigen berijden Ziendeweg in Zwam-
merdam. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 16 juli 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 

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

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

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

Donderdag 17 juni 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein 
(19.30 uur, live te volgen via de website)

•  Bespreken Burgerinitiatief Jongerenraad met de wensen en bedenkingen van het college
•  Eerste debat budget voor toekomstbestendige buitenzwembaden De Hazelaar en het PWA-bad

Donderdag 17 juni 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur live te volgen via de website)

•  Eerste debat Regionale Energie Strategie (RES) 1
De raad debatteert bij de RES Holland Rijnland over de volgende onderwerpen: de voorgestelde 
ambities op het gebied van Energiebesparing, Duurzame mobiliteit, Warmte en het thema Elektriciteit 
(het opwekken van duurzame elektriciteit via zonnevelden en windturbines).

Maandag 21 juni 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur live te volgen via de website) 

•  College-/raadsbesluiten betrekken bij Jaarstukken, voorjaarsnota en kadernota/programmabegroting
U bent van harte welkom om in deze vergadering in te spreken over de door het college in de kader-
nota voorgestelde maatregelen en de geagendeerde collegebesluiten.

Donderdag 24 juni 2021, gemeenteraadsvergadering 
(20.00 uur, live te volgen via de website)

•  Agenda volgt 

Donderdag 1 juli 2021, gemeenteraadsvergadering (19.00 uur, live te volgen via de website)

• Financiële producten: jaarrekening 2020, voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Openluchtzwembaden Hazelaar en PWA-bad hebben de toekomst!

Alphen trekt portemonnee 
voor zwemplezier

door Diana Baak

De gemeente onderkent het grote belang van de zwembaden voor de leefbaarheid en betrokkenheid van inwo-
ners in de dorpen en wil de Hazelaar en het PWA-bad een budget toekennen om hun plannen voor groot on-
derhoud en verduurzaming uit te voeren. 

Plezier voor jong en oud
Voor Hazerswoude en Kou-
dekerk is een zomer zonder 
zwembad ondenkbaar. Zowel 
jong als oud beleeft in de vier 
maanden per jaar dat de Haze-
laar en het PWA-bad open zijn 
veel plezier aan het zwemmen. 
De beweging is goed voor de 
gezondheid en brengt ontspan-
ning en het bad biedt gelegen-
heid voor ontmoeting voor 
jong en oud. Dat draagt bij aan 
gezondheid, vitaliteit en onder-
linge betrokkenheid van inwo-
ners. 

Trots
Bijzonder daarbij is dat bei-
de zwembaden volledig door 
vrijwilligers worden gerund. 
Wethouder Schotanus: “Er 
zijn maar weinig voorbeelden 
in Nederland waarbij buiten-
zwembaden op deze wijze zelf-
standig worden geëxploiteerd 
door de samenleving. Dit is een 
direct gevolg van de intensie-
ve betrokkenheid van de in-
woners van Koudekerk aan den 
Rijn en Hazerswoude-Dorp bij 
hun zwembaden. De inwoners 
voelen zich verbonden met de 
zwembaden en vanuit de tradi-

tie is deze verbondenheid ge-
groeid.” Inwoners zijn dus be-
reid zich in te zetten voor de 
samenleving en zijn trots op 
hun werk voor het zwembad. 
Dit werkt al 30 jaar naar volle-
dige tevredenheid. 

Toekomstbestendigheid
Beide zwembaden zijn finan-
cieel gezond, maar extra geld 
voor investeringen in groot 
onderhoud hebben zij echter 
niet. Die investeringen zijn wel 

noodzakelijk om de zwemba-
den ook in de toekomst open 
te kunnen houden. 
Zowel het PWA-bad als De Ha-
zelaar hebben een meerjaren-
plan gemaakt voor het uit-
voeren van het noodzakelijke 

onderhoud en parallel daar-
aan ook verduurzaming. De ge-
meente onderschrijft het be-
lang van de zwembaden voor 
de sociale cohesie in de dorpen 
en wil daarom bijdragen in de 
kosten van de renovaties. 
Het rondpompen en verwar-
men van water kost volgens de 
zwembaden de meeste ener-
gie. Omdat in beide gevallen 
de pompen vervangen moeten 
worden kan meteen al een ver-
duurzamingslag worden door-
gevoerd met energiezuinige 
pompen in combinatie met het 
afdekken van het water met fo-
lie. 

In eigen regie
De vertegenwoordigers van 
beide zwembadstichtingen, 
Gert Jan van Rijn (Hazelaar) en 
Jorrit Wulffers (PWA-bad) zijn 
blij met deze ontwikkeling: 
“Zonder deze steun van de ge-
meente zouden wij de zwem-
baden moeten sluiten.” 

Na het zomerseizoen starten 
beide baden met de uitvoe-
ring van de plannen om hun 
zwembad toekomstbestendig 
te maken. De gemeente is eige-
naar van beide zwembaden en 
voert normaliter de regie over 
onderhoud aan hun gebouwen 
en terreinen. Bijzonder is nu 
dat de uitvoering van de werk-
zaamheden onder regie van de 
zwembaden zelf zal plaatsvin-
den. 

Het voorstel wordt binnenkort 
ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

Het zwemplezier in Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Dorp krijgt een 'boost'

Bezwaarclausule
Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 
7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-
king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 
verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 
u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule
Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-
schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 
sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-
termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 
inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 
6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
kan beroep worden ingesteld door:
-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 
burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening
Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/
beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 
Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 
Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 
besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 
echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 
terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 
sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

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.).

of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Liander N.V. heeft ontheffing 
gekregen om van 25 juni 2021 tot en met 1 oktober 
2021 diverse materialen op te slaan in het openbaar 
gebied (grasveld) aan de Chopinsingel tegenover 

nummer 30. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 21 juli 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het 
coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via 
telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-

ders van Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij voorkeur 
digitaal via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
kunt uw bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en wethou-
ders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het 
bezwaarschrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het 
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw 
bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt 
wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep, 
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt u 
verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
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Informatiebijeenkomst ‘Oog van Koudekerk’ 
woensdag 30 juni 2021
In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte 
om in de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien. Om voldoende woonruimte 
te kunnen blijven bieden, is binnen de gemeente een onderzoek gestart naar 
nieuwe locaties om ruimte te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven, 
waaronder woningbouw. Het Oog van Koudekerk in Koudekerk aan den Rijn is één 
van de mogelijke locaties. Het Oog van Koudekerk betreft het gebied ten oosten 
van de woonkern Koudekerk aan den Rijn. Ten behoeve van het verkrijgen van 
inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie Oog van Koudekerk een concept 
Stedenbouwkundige Visie opgesteld.

Op woensdagavond 30 juni 2021 van 19.00 tot 21.00 uur vindt een  
informatiebijeenkomst plaats over het concept ruimtelijke visie voor het Oog van 
Koudekerk, in de vorm van een webinar. Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen 
wij voornamelijk stil staan bij de inhoud van de opgestelde concept Ruimtelijke 
Visie en u tevens informeren over het vervolgtraject. Na de zomerperiode zullen 
er vervolgbijeenkomsten worden gepland, waarin er meer ruimte is voor een 
nadere uitwerking.

Aanmelden
Indien u deel wenst te nemen aan de informatiebijeenkomst kunt u zich tot en met 
maandag 21 juni 2021 aanmelden via: oogvankoudekerk@alphenaandenrijn.nl 

Ingezonden bijdrage

Gratis zonnepanelen op 
ieder dak !
Ons land telt duizenden kilometers m2 aan daken. Variërend 
van de enorme distributiecentra , kantoren, flatgebouwen en 
megastallen. En dan natuurlijk ook  nog bijna 8 miljoen wo-
ningen. Het plaatsen van de panelen kan worden uitbesteed 
aan bijvoorbeeld Tennet en/of de bestaande energieleveran-
ciers welke daar nu ook al mee actief zijn.  
Daarnaast is ook een nieuwe methode bedacht door het ge-
bruiken van zonnepanelen als gevelbekleding van grote ge-
bouwen zoals distributie centra, ook daar hebben we duizen-
den km2 oppervlakten van. 
Mogelijkheden te over dus als goed alternatief voor de land-
schap vernietigende Windturbines en Zonneweiden. Om dit 
alles te organiseren ligt hier uiteraard de coördinerende taak 
bij onze overheid. Om te beginnen bij de financiering. Om 
mee te beginnen: de Staat der Nederlanden kan in de huidi-
ge markt gratis geld lenen! Dus uit de opbrengsten van de be-
staande energiebelasting, de waarde van de opgewekte elektri-
citeit, besparingen op rente, subsidies en huidige exploitanten 
winstmarges kunnen de investeringen en de bijkomende kos-
ten tijdens de levensduur van de zonnepanelen worden terug-
verdiend. 
Het worden natuurlijk wel ‘gratis’ zonnepanelen die we met 
elkaar zelf gaan betalen via de energiebelasting maar ook uit 
de opbrengst van de opgewekte stroom en uiteindelijk gaat het 
daarom. Zeker weten dat dit werkt, want wie zal het aanbod 
van ‘gratis’ panelen (waaraan je zelf wél meebetaald) afslaan ?

Beleid overheid                                                                                                          
Waar bleven de tijden van weleer toen Regeren nog vooruit-
zien was ? Al is het natuurlijk nog steeds niet te laat om te ko-
men met nieuw, en vooral  samenhangend, beleid om de ener-
gietransitie in goede banen te leiden. En ook vooruitzien in 
beleid  is uiteraard een logische voorwaarde. Het land gaan 
vol zetten met Windturbines / Zonneweiden en daarnaast nog 
eens onbeperkt de  vestiging van buitenlandse datacenters toe-
staan is natuurlijk een gotspe. Deze centers slurpen ongekend 
grote hoeveelheden op aan elektriciteit, soms evenveel als het 
verbruik in een hele stad !                                                          

Noemde je dat vroeger niet Water naar de Zee dragen ?    
Jaap van der Breggen

En de Winnaar van de Rhijndrifters 
Pinksterchallenge is ….
Op zaterdag 22 mei jl. – net voor het Pinksterweekend - heeft het Roparun-team van de 
Rhijndrifters #341 tezamen ruim 210 kilometer in 12 uur gerend om zich op deze manier 
klaar te stomen voor de echte Roparun, welke op 2 en 3 oktober in Landgraaf wordt gelopen. 

Om het goede doel van de Stich-
ting Roparun extra te onder-
steunen werd er parallel aan dit 
trainingsweekend een challenge 
georganiseerd. Hier kon ieder-
een aan mee doen; het motto 
luidde:  Koop een toegangstic-
ket en fiets, wandel of ren een 
afstand naar keuze. De inschrij-
vingen stroomden binnen, en 
toen de rook, of de regen, was 
opgetrokken was er één win-
naar: de 29-jarige Leon Wouter-
sen uit Pijnacker. 

Leon werkt bij fa. Vonders 
(fa. Vonders één van de spon-
sors van de Rhijndrifters, team 
#341).  Leon is een collega van 
Rhijndrifters-teamlid Steven 
Pouw. Leon is van huis uit een 
fanatiek voetballer, maar door 
alle Corona-perikelen heeft dit 
gedurende een langere perio-
de stilgelegen. Om toch in be-

weging te blijven heeft Leon 
ongeveer een jaar geleden de 
hardloopschoenen úit de kast 
gehaald’ en heeft sinds dien al 
vele kilometers met zijn benen 
afgelegd. 

Flink uitpakken
Toen hij hoorde van de challen-
ge, hoefde Leon niet lang na te 
denken: “Om op deze manier 
een steentje bij te dragen aan 
het goede doel en dit te kunnen 
combineren met een sportie-
ve activiteit als hardlopen is na-
tuurlijk fantastisch!”. Leon heeft 
maar liefst 10,33 kilometer ge-
rend in ’n fantastische tijd van 
45:55 minuten; niet in ’t zonne-
tje, maar in de stromende regen! 
Leon heeft daarmee de Pinkster-
challenge gewonnen. Met deze 
uitstekende prestatie heeft hij 
één van de zelf gebrouwen fles 
Rhijndrifters Imperial Blond 

bier weten te bemachtigen!  In 
het screenshot van Strava zien 
jullie zijn afgelegde ronde; daar-
mee heeft hij de concurrentie 
ettelijke meters achter zich ge-
laten; beter gezegd: hij heeft ze 
‘zijn hielen laten zien!’
Het Roparunteam de Rhijndrifters 
feliciteert Leon van harte gefeliciteerd 
met de welverdiende prijs en geniet 
van je heerlijke Imperial Blond!
 
  
 
 



16 Groene Hart Koerier
woensdag 16 juni 2021

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Cartec World BV te Benthuizen is een vooraanstaande fabrikant van hoogwaardige 
Car Care en Car Wash toepassingen. De in eigen huis ontwikkelde ‘ingenious’ 
producten worden internationaal verkocht aan professionele eindgebruikers zoals 
poetsbedrijven, wasstraten en schadeher-stel bedrijven onder het Cartec™ merk.

Stuur je motivatiebrief en CV naarMariëlle Verweij, HRM@cartecworld.com

Scan de QR code voor het hele functieprofiel of 
ga naar https://cartecworld.com/nl/insights/

VACATURE PRODUCTIEMEDEWERKER
Als Productiemedewerker ben je 
verantwoordelijk voor het afvullen-, 
etiketteren en verzendklaar maken van 
onze onderhouds- en poetsmiddelen.

Je bent een enthousiast persoon met 
logistiek inzicht en goede contactuele 
eigenschappen. Het in bezit hebben 
van een heftruckcertificaat is een pré.

VACATURE OPERATIONEEL INKOPER
Als Operationeel Inkoper ben je 
verantwoordelijk voor het tijdig en juist 
inkopen van grondstoffen, verpakkingen 
en handelsgoederen. Ook houd je 
ontwikkelingen in de markt in de gaten 
en adviseer je t.a.v. het strategisch 
inkoopbeleid.

Je hebt MBO werk- en denkniveau en 
Excel heeft voor jou geen geheimen. Je 
bent iemand die resultaatgericht, flexibel, 
stressbestendig en kostenbewust 
handelt en een echte teamspeler is.

Kleine advertenties

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

GEVRAAGD
Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED 
AUTO's jaren 50/60/70  of antiek speelgoed / 
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Telefoon 0640022896

Te huur gevraagd. RUIMTE/SCHUUR/LOODS/
KAS van min. 10 x 15 m. voor tenminste een 
half jaar. Omg. Hazerswoude-Dorp/Rijndijk/
Boskoop. Voorzien van elektra en water. Bel 
0621418855

TE KOOP: 

Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOL-
DER of in de kelder. Ik neem ze graag van u 
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

3D KAARTEN in enveloppen. 5 stuks voor € 
2,00. Lisette Goes, Koudekerk Tel 06 416 89 
489 E-mail: goes-poel@hetnet.nl

DIVERSEN

Gevonden!! Wie O wie heeft mijn FIETSSLEU-
TEL MET KOMPAS als sleutel hanger gevon-
den? tel 06-30716294 

HOU VAST DANS EN TURNGROEP, Maartje en 
Fleur Jacobs, Saar Gordijn en Julia van de Poel 
en Playing Low; hartelijk bedankt voor jullie 
mooie optredens. We hebben genoten. Het 
was een fijne middag. Bewoners zorgcentrum 
Rhijndael

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de 
website kun je lezen hoe je Vriend kunt wor-
den: www.voedselbosbenthuizen.nl

Badmintonnen in de Land-
vliethal is weer begonnen
 

Wist u dat Hazerswoude dorp sinds 1975 al een badmin-
tonvereniging heeft. Helaas door corona hebben we ons 45 
jarig bestaan nog niet kunnen vieren maar we zijn weer 
blij dat we weer de hal in kunnen om lekker tegen de shut-
tle te slaan.

Op donderdagavond spelen we van 20.00 uur tot 23:00 uur in de Land-
vliethal te Hazerswoude dorp. We zijn een gezellige vereniging waar 
alle leeftijden en speelsterkte met elkaar spelen, waardoor iedereen mee 
kan doen. 
 
Wil je erachter komen of badminton 
iets voor jou is? Kom dan langs. Tot 
de zomervakantie kan je vrijblijvend 
en zonder kosten deze sport komen 
uitproberen. Zelf geen badminton-
racket? We hebben er een voor je 
klaarliggen. Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie@

bchazerswoude.nl

BEZORGERS GEZOCHT
voor een buitenwijk van de Groene Hart Koerier 

in  Hazerswoude-Dorp omg. Voorweg!
Iets voor jou?  Meld je snel aan 

0172-430151

VAKANTIEBEZORGERS 
 GHK GEZOCHT

VOOR ALLE KEREN van de Groene Hart Koerier 
in  de schoolvakanties

Iets voor jou?  Meld je snel aan 

0172-430151

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂
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Ingezonden bijdrage

Neem de oorzaak weg als 
het gevolg niet bevalt
Anders dan in directies van goed geleide bedrijven zijn politici 
zelden bezig met nadenken over oorzaken en gevolgen op een 
lange termijn. ‘Regeren is vooruitzien’ als spreekwoord is geen 
weerspiegeling van de werkelijkheid, maar een kritische evalu-
atie van iets dat het tegendeel weerspiegelt. Ik noem twee voor-
beelden waarin het College van Alphen ad Rijn en Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland nauw samenwerken

Windturbines in het Groene Hart
Eiffeltoren hoge windmolens die veel te dicht op de woning-
bouw staan is vragen om grote spanningen. Als kinderen in een 
klas bij 1400 ppm CO2 al niet meer goed leren, de GGD 1000 
ppm het maximum vindt en we in ons winderige land al een 
snel stijgende 400 ppm buiten hebben, dan moeten we echt 
meewerken aan de Europese klimaatdoelen. Een politicus die het 
gezond verstand gebruikt begrijpt dat. 
Waarom niet de kaarten op tafel en nuchter afwegen? Als de 
optelsom van wat we aan windturbinecapaciteit op zee en in 
het midden van het IJsselmeer kwijt kunnen, van wat we aan 
zonnepaneelcapaciteit op de daken van huizen en schuren kun-
nen plaatsen, warmtepompen kunnen genereren en isolatie aan 
energievraag kan reduceren niet genoeg is voor de energievoor-
ziening van huizen, bedrijven en de CO2 vrije productie van wa-
terstofgas dan hebben we een probleem. 
Dat lossen we niet op als we grote spanningen bij de burgerij 
oproepen met de plaatsing van enorme windmolens ver binnen 
de minimale afstand tot woningen volgens de Europese norm. 
Is dan een kernenergiecentrale de enige mogelijkheid om onze 
CO2 doelen te halen? Zeg dat dan en druk niet iets door op een 
manier waarmee je de afstand burger-politiek nog verder ver-
groot! We hebben een kerncentrale, wilden die sluiten, maar 
kunnen die als we moeten kiezen tussen 2 kwaden ook vervan-
gen.  
We weten dat onoplettendheid van bedieners bij ons en de Bel-
gen ons land onleefbaar maakt als je Tsjernobyl als maatstaf 
neemt. Betrek de bevolking erbij en maak een keuze.

Infrastructuur in het Groene Hart
Toen het wijkje “Weidelanden” in Hazerswoude-Dorp van de 
Provincie mocht worden gebouwd en ik de betrokken ‘beleids-
ambtenaar’ vroeg of dan ook meteen de ontsluiting van de oude 
wijk “Plan Zuid” naar het Zuiden werd geregeld, schrok hij: “ 
nee … we hebben net de overeenkomst met de Projectontwik-
kelaar gesloten” . 
Doordénken is geen kenmerkende eigenschap van politieke be-
stuurders en hun ambtenaren in Provincie en Gemeente. Het 
kost nu miljoenen en grote maatschappelijke spanningen om er 
over te gaan nadenken door begrijpelijk, maar niet zo sociaal 
NIMBY-gedrag. Dat gedrag moet je als politicus voorkomen, niet 
veroorzaken. 
We kregen NIMBY-gedrag in Hazerswoude-Dorp toen de tunnel 
naar de eeuwigheid werd verschoven. En nu in Boskoop-Noord 
het aquaduct naar de eeuwigheid wordt verschoven. Waarom? 
Omdat de politiek een overbodige Provinciale snelweg als een 
olifant door de porseleinkast van het Groene Hart nog verder wil 
doortrekken naar de N11. In plaats van ons belastinggeld aan die 
broodnodige tunnel en dat aquaduct te besteden die niets ver-
nielen van een omgeving en het Rijk de Bodegravenboog te la-
ten aanleggen. 
Burgers die een werkend leven als hoogopgeleide verkeerskundi-
gen achter de rug hebben tonen in een paar uur aan dat de amb-
telijke projectgroepen en hun ingehuurde deskundigen broddel-
werk afleveren en de burgers een rad voor de ogen draaien!

Twee voorbeelden van een overheid die niet vooruitkijkt, niet 
dóórdenkt en doordénkt. Die niet ziet dat ze zelf de oorzaak is 
van heel veel emotie en boosheid bij belanghebbende burgers. 
Die niet wil luisteren naar alternatieven die geen NIMBY-gedrag 
oproepen. Die zichzelf ten onrechte zo knap vindt dat het ‘ho-
ren’ van burgers niet meer is dan het zogenaamd voldoen aan 
wat de wet voorschrijft.

Robert Hagendoorn

Vrijwilligers planten 
wilgen aan 
Langs het pad vanaf de Watermanhof in Hazerswoude-Rijndijk naar de strook langs 
het spoor en het Wijde Gat zijn zaterdag nieuwe wilgen aangeplant door een groep 
groenvrijwilligers onder leiding van Johan den Houdijker.

“Het was langs het pad vanuit 
het dorp altijd een kale vlakte 
en het leek me passend om daar 
wilgen langs het pad te plaat-
sen. Al vanaf 2005 ben ik aan 
de slag om die wilgen hier ge-
plant te krijgen,” vertelt Johan 
den Houdijker. “Eerst heb ik 
het zonder succes geprobeerd 
via de gemeente Rijnwoude en 
toen we in 2014 onderdeel van 
Al phen werden heb ik het weer 
geprobeerd. Ook dat liep op 
niets uit.” Maar de aanhouder 

wint. “Uiteindelijk heb ik met 
de gemeente kunnen afspreken 
dat wij de aanplant zelf doen en 
de bomen ook onderhouden. Zo 
hebben we drie jaar geleden de 
eerste bomenrij geplaatst. Om-
dat het bij aanplant nog maar 
dunne bomen zijn waait er af en 
toe één om, of gaat er een dood 
(zoals de boom op de foto).  
Vandaag hebben we de die bo-
men vervangen en ook nog wat 
extra exemplaren neergezet.” 

Een wilg groeit heel makke-
lijk en snel. Je steekt een flinke 
tak een meter in de grond en er 
groeit een boom uit. Omdat ze 
op deze locatie vol in de wind 
staan, kweekt Den Houdijker ze 
eerst op in zijn eigen tuin tot 
wat steviger boompjes met een 
kruin. De takken ervoor krijgt 
hij van een dorpsgenoot aan de 
Rijndijk die jaarlijks zijn wilgen 
snoeit. “Ik zoek met Jan van Dijk 
dan altijd de mooiste en dikste 
takken uit”. 

Het bomen aanplantteam: van links naar rechts Simon, Cees, Karin, Henny en Johan

Klussendienst Rijnwoude weer volop operationeel

Zoeken nog vrijwilligers 
met ‘groene vingers’
Zoals u in de grote advertentie over Actief Rijnwoude van deze week in uw Groe-
ne Hart Koerier heeft kunnen lezen is de Klussendienst Rijnwoude inmiddels weer 
volop actief. 

We komen weer graag bij u thuis om een klusje te doen voor u maar wel onder de voorwaarde dat u 
gevaccineerd bent en geen klachten heeft. We zijn zeer verheugd  te melden dat we weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers erbij hebben. We zijn bijna op volle sterkte. Wel zoeken we nog mensen voor Ha-
zerswoude Dorp die graag tuinklusjes zouden willen doen (en dus groene vingers hebben).

Denkt u van, dat lijkt me wel wat, neem dan contact op met het coördinatie team 
van de klussendienst Rijnwoude 06-82093412
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Benthuizer Tennis-
club gaat Padellen
De Benthuizer TennisClub is trots bekend te kunnen maken dat zij binnenkort over 
twee Padelbanen beschikt.

zitter Dick Dusoswa:  “Op aan-
raden van de Stichting Sport en 
Cultuur Benthuizen (SS&C) is 
er overleg geweest met de Ben-
thuizer Tennis Club (BTC) om 
Padelbanen te gaan aanleggen, 
in eerste instantie is dit door de 
leden van de BTC afgewezen. Na 
nog een overleg tussen de voor-
zitter van de SS&C en de voor-
zitter van de BTC, Aad Arens, 
heeft deze laatste het weer op 
de agenda weten te zetten, met 
succes, de leden gingen akkoord 
met een haalbaarheidsonder-
zoek.  BTC heeft dit verder uit-
gewerkt via een door haar inge-
stelde Padelcommissie”

Toegevoegde waarde
Tijdens de Algemene Leden Ver-
gadering van februari dit jaar 
luidde het advies van commis-
sievoorzitster Karin van Drim-
melen dan ook dat de Padel-
sport van grote toegevoegde 
waarde was voor zowel BTC als 
de dorpskern. Uiteindelijk zijn 
de leden met een grote meer-
derheid akkoord gegaan met het 
voorstel van het bestuur voor 
de aanleg van twee Padelbanen 
langs de Bentwoudlaan. 

Vergunning verleend
Ook de gemeente Alphen aan de 
Rijn staat positief tegen de plan-
nen van BTC en heeft haar me-
dewerking gegeven in de vorm 
van de benodigde vergunnin-
gen en heeft de noodzakelijke 
uitbreiding van het park moge-
lijk gemaakt.
 

Onze tennisleraar van Allard 
Schaap Tennis Service heeft op-
leiding gehad en is inmiddels 
gecertificeerd om Padeltraining 
te geven. Jeugd en volwasse-
nen kunnen contact opnemen 
met Allard Schaap via de onder-
staande website.

Hoe nu verder?
Op dit moment is een werk-
groep onder leiding van de 
voorzitter van de parkcommis-
sie dhr. Joost van der Meer reeds 
begonnen met de realisatie fase. 
De aanbestedingen voor de di-
verse werkzaamheden zijn ge-
daan en de opdrachten gegeven. 
Zoals het zich nu laat aanzien 
kunnen de banen eind septem-
ber 2021 van dit jaar al in ge-
bruik genomen worden. Tot die 
tijd wordt er hard gewerkt door 
de vele vrijwilligers die de club 
rijk is om het park gereed te ma-
ken voor de aanleg.

Meer informatie
Wilt u meer weten over BTC 
en de nieuwe Padel mogelijk-
heden? Kijk dan op onze site 
www.benthuizertennis.club of 
stuur een mail naar info@bent-
huizertennis.club.
Lid worden kan natuurlijk ook, 
ook deze info is op de site te vin-
den. Er is een bovengrens aan 
het aantal leden en dus vol=vol.
We hopen dat veel geïnteres-
seerde in de Padelsport onze 
club zullen bezoeken om een 
keer te Padellen en de gezellig-
heid van onze vereniging te er-
varen.

De ideeën hierover zijn enige 
tijd gaande in de club. Toen dit 
onderwerp ter sprake werd ge-
bracht door de Stichting Sport 
en Cultuur in Benthuizen, werd 
al snel besloten om te onderzoe-
ken wat de mogelijkheden wa-
ren. Zowel de Stichting als BTC 
spraken medio 2019 hun ambi-
tie uit om de padelsport in Ben-
thuizen mogelijk te maken. Een 
onderzoekscommissie heeft een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan 
waarbij zij in kaart hebben ge-
bracht wat de verwachte leden-
groei, de kosten en de terugver-
dientijd zijn. Inmiddels zijn de 
leden over de plannen ingelicht 
en konden zij gedurende het on-
derzoek meedoen aan padelcli-
nics. Hierbij bleek het animo 
voor de Padelsport groot te zijn. 
Ook vanuit Zoetermeer blijken 
veel mensen geïnteresseerd om 

te gaan padellen. BTC is goed 
bereikbaar via fietspaden van-
uit Oosterheem, Seghwaert en 
Noordhove en heeft al veel le-
den vanuit Zoetermeer.

Hobbels overwonnen
De Stichting Sport en Cultuur 
(SS&C) in Benthuizen was al een 
aantal jaren enthousiast over het 
idee om de Padelsport mogelijk 
te maken in Benthuizen. Voor-

Nog steeds verliefd op een 
mooi en schoon Koudekerk?
   
   

Op zaterdag 19 juni  a.s. is weer een nieuwe zwerf-
valjutactie in Koudekerk. Het oudpapier wordt  die 
zaterdag door Aspasia opgehaald en dat is een goede 
aanleiding om onze woonomgeving zwerfafvalvrij te 
maken. 

Wonen en leven zonder maakt per slot van reke-
ning het dorp Koudekerk, de buurten en straten 
daar mooier, schoner en prettiger.
Vanuit de gemeente en Actief Rijnwoude zijn af-
valknijpers met bijbehorende handschoenen en 
afvalzakken verspreid onder inwoners. 
Kerncoördinator Jolande van Wetten van Actief 
Rijnwoude is daarbij het centrale punt. Mocht je 
nog materiaal willen lenen, dan kun je contact 
met haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.
nl  of 06-22168847.  
Op zaterdag 19 juni a.s. verzamelen we met de-
genen die dat willen, om 10.00 uur bij de Kou-
dekerkse Ruilboekenkast bij Rhijndael om van 
daaruit aan de slag te gaan, eventueel na onder-
ling overleg over wie waar zwerfafval gaat jutten. 
Om 12.00 uur komen wij daar weer terug  voor 
een coronavrije koffie met versnapering. Eventu-
eel kun je daar je materiaal inleveren als je het niet 
bij je wil houden. 

Hoe meer zielen...
Doe je ook mee op zaterdag 19 juni a.s.? Je hoeft je 
niet aan te melden, maar aangeven bij Jolande van 
Wetten dat je meedoet, is ook prima. Wij hopen 
natuurlijk weer op medewerking van lekker weer 
te kunnen rekenen. Deze activiteit is een initiatief 
van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Kou-
dekerk, de schonebuurtcoaches van de gemeente 
Alphen aan den Rijn en een aantal enthousiaste in-
woners van Koudekerk.               
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Einde deel 1
Deel 1 van de reis is klaar! Het zit erop en ik ben onderweg met de bus naar Athe-
ne, 7 uur lang. De buschauffeur is aardig aan het doorgassen en we zitten niet eens 
op de snelweg. Ik heb iedereen gezien die ik wilde zien en heb echt een hele fijne 
tijd gehad met Opa & Oma en bij mijn beste Griekse vriendin in de stad. Ik heb mijn 
verblijf afgesloten met een bezoek aan familie in mijn moeders dorp en gisteren was 
ik met mijn jeugdvriend Spiros naar een groot natuurpark met bijzondere rotsen die 
door de jaren heen door erosie zijn gevormd tot meters hoge kegels. Een beetje als 
Pamukkale in Turkije. Dit is bij mijn vaders geboortedorp, echt back to the roots dus! 
Mijn vaders dorp is inmiddels vergrijsd en vergaan en er wonen nog geen 100 in-
woners meer. Toch ben ik trots dat mijn roots daar liggen en toen ik bij Opa & Oma 
verbleef, kwamen mijn twee lievelingstantes mij opzoeken en de broers/zussen van 
Opa (uit het dorp) belden om mij te verwelkomen. Uiteraard vraagt iedereen wan-
neer ik ga trouwen en kinderen krijg en zoals altijd blijft mijn antwoord hetzelfde: 
het komt wanneer het komt. Het is in het Noorden van Griekenland nogal traditi-
oneel om ‘volgens het geloof’ te trouwen en voort te planten. Opa kan soms heel 
droog zijn en die vindt mij nu al te oud om nog iemand te vinden. Ook vond hij ’de 
tekening’’ (tattoo) op mijn schouder maar asociaal. Oma daarentegen is wat moder-
ner en zou het liefst weer terugverhuizen naar Nederland.  

Over ‘’oud’’ gesproken, morgen ben ik jarig en wordt …38😊 Om mijn verjaardag te 
vieren en deel 2 van de vakantie te beginnen komt mijn bestie over uit Nederland!! 
Zo leuk! We gaan deze week met een huurauto de Peloponnesos verkennen! Ik heb 
er erg zin in en eindelijk die langverwachte stranddag! Ik ga bakken als een malle 
en zal niet van het strandbed weg te slaan zijn en uit de zee! Barbara zou vandaag 
aankomen en mij ophalen van de busstop maar ze is een formulier (PLF) vergeten 
in te vullen waardoor ze niet op de vlucht mee mocht en komt uiteindelijk morgen. 

Doordat ik de hotels heb moeten omgooien en op haar zal opwachten in Athene, heb 
ik nog geen idee waar of bij wie ik vanavond zal verblijven en waar ik zin in heb. 
Heerlijk dat alles weer open ligt en ik weer vrije keuzes kan maken, ik hou van spon-
taniteit en niet teveel geplan. 

Afgelopen week heb ik trouwens het gesprek gehad over de functie Sales & Leisure 
manager voor die welbekende hotel keten waar ik vorige week over schreef! Bam, we 
zaten op één lijn en ik zie mij weer knallen. Volgende week heb ik een vervolggesprek 
alleen ik weet niet of dat is wat ik echt wil. Door een vrij heftige ervaring met mijn 
gemoedstoestand/gezondheid een paar nachten terug, waar ik en mijn familie in NL 
flink van geschrokken zijn, ben ik erg bang was door wat ik op Google las. Heb na-
melijk in rotte eieren lucht gedoucht door de te lang stilstaande leidingen in ons huis 
en was daardoor duizelig en niet lekker. DOM dat ik alleen de kraan in de keuken had 
laten lopen en niet te lang in de badkamer zelf. Het is gelukkig goed afgelopen maar 
ik stelde mijzelf wel de vraag of ik niet beter zou kunnen invullen met iets dat uit 
mijn hart komt. In ene kwam werken met kinderen naar boven.  Ik heb Farida van de 
VoorleesExpress benaderd om binnenkort ook met haar te babbelen, wie weet. In het 
verre verleden wilde ik graag juffrouw worden maar zag er vanaf omdat ik teveel van 
reizen hou en de wereld wilde zien. Tegenwoordig is het onderwijs zo anders dat ik 
mijzelf het niet zie doen. Een eigen zaakje lijkt mij ook leuk. Niet meer voor anderen 
werken of grote ketens nog rijker maken: been there, done that.  Ik ga nu genieten van 
het mooie uitzicht voor de komende 6 uur!

Samen Sterk start 
damcompetitie weer op!
Eindelijk was het zover gisteren. Voor het eerst mocht er weer fysiek gedamd wor-
den. Een nieuwe en hopelijk ook definitieve terugkeer naar de bovenzaal van 
Grandcafé De Egel.

Ronde 1
Raymond van Es – Bram Doeves    1-1
Eelco Kuipers – Ruud de Kooter    0-2
Micha van Tol – Louis de Frankrijker   2-0
Martin de Jong – Tristan van Es    1-1
Harm van Schaick – Wim Zwinkels   1-1
Martien Out – Steven den Hollander   0-2
Hans Stolwijk – Dick de Jong    0-2
Martin van der Sluis – Wouter Morssink   2-0

Ronde 2
Wouter Morssink – Martin Out    2-0
Eelco Kuipers – Wouter Morssink   0-2
Hans Stolwijk – Louis de Frankrijker   1-1
Ruud de Kooter – Dick de Jong    2-0
Micha van Tol – Martin de Jong    2-0
Bram Doeves – Wim Zwinkels    2-0
Steven den Hollander – Martin van der Sluis  1-1

Na twee overwinningen gaat Ruud de Kooter aan de leiding. 

De dammers van Samen Sterk 
danken de vorige uitbater Cle-
mens Timmersmans voor de ja-
renlange gastvrijheid in café De 
Egelantier. Clemens kwam tij-
dens de wedstrijden in de natio-
nale competitie op de zaterdag-
middag altijd even naar boven 
om de partijen te volgen waar-
na hij je vele uren later overviel 
met een terloopse opmerking 
over je partij. "In het nieu-

we seizoen heb je wellicht wat 
meer tijd om de dampartijen te 
volgen Clemens!".

Samen Sterk is blij dat de con-
tinuïteit gewaarborgd is in 
Grandcafé De Egel en we kijken 
uit naar de nieuwe gerechten 
en al wat meer.  De voorzitter 
van Samen Sterk Martin van der 
Sluis en penningmeester Ste-
ven den Hollander hielden hun 

tweede partij kort zodat er nog 
wat praktische zaken bespro-
ken kon met de nieuwe uitbater 
Marcel van der Meer, ook be-
kend van Café De Hoek.

Jeugd
De Egel sloot natuurlijk al om 10 
uur. Hierdoor een verkort pro-
gramma. Leuk om te zien dat 
er bij binnenkomst alweer flink 
gedamd werd door de jeugd on-

der leiding van trainer Wouter 
Morssink. Harm, Tristan, Silke 
en Tobin bleken het dammen 
nog niet verleerd. Harm en Tri-
stan deden hierna ook mee te-
gen de senioren.

Twee partijen
De senioren speelden 2 partij-
en van 1 uur per partij. Er bleef 
tussendoor en achteraf zelfs nog 
wat tijd over om bij te praten. 
Na de opening van de voorzit-
ter vertelde Bram Doeves over 
zijn nieuwe boek: Dammen: de-
rivaat van een ruimtespel, deel 
2. Een leuk damboek met naast 
techniek ook leuke verhalen en 
meer. Iedereen mocht gratis een 
boek mee naar huis nemen! 

Hierbij de uitslagen van de twee 
ronden. U ziet dat Dick de Jong 

het aandurfde om zijn team-
captain Hans Stolwijk pootje te 
lichten. De partij tussen talent 
Harm van Schaick en de voor-
zitter van de Leidse Schaakbond 
Wim Zwinkels was een waar 
spektakelstuk. Wim kwam aan-
vankelijk een schijf voor maar 
tuinde in een mooie combi-
natie van Harm. Hierna kwa-
men beiden in tijdnood waarbij 
Harm soms nog maar 1 seconde 
over had. Wim profiteerde van 
Harms tijdnood en stelde de re-
mise veilig.
Op de foto veelvuldig kampi-
oen van Samen Sterk Martien 
Out tegen Wouter Morssink die 
ook nog speelde tegen schaak-
wonder Eelco Kuipers. De oud 
jeugdkampioen van Nederland 
Wouter won beide partijen zo-
als u ziet.

Geen spelletje dat je zomaar even speelt. Martin Out  heeft er grijze haren van gekregen....

PS: ik denk dat ik 
teveel zon die kant 
heb opgestuurd, 
dagelijkse regen-
buien en zelfs 
flinke hagel! Maar 
het blijft ondanks 
de buien enorm 
aangenaam 😊.

Liefs,  Anthoula 

Anthoula en 
Opa en Oma
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Twan en Xavi winnen 
voorronde NK Stoepranden
In Hazerswoude-Rijndijk werd meegedaan aan de voorrondes voor het NK Stoepranden dat landelijk wordt ge-
organiseerd door Jantje Beton. Twan Bronsveld en Xavi van Diest mogen door naar de finale. 

Stichting Jeugdwerk Hazers-
woude-Rijndijk heeft dit evene-
ment georganiseerd samen met 
sportcoach Guido van der Meer 
van BOOST. Er deden zo’n 20 

kinderen mee in de leeftijd van 
6 t/m 14 jaar.  Je kunt het spel 
spelen met echte stoepranden, 
maar om het wat professione-
ler te maken is gebruik gemaakt 

van Kerby’s, een kunststof 
stoeprand speciaal ontworpen 
voor dit spel. Er wordt zo van 
dezelfde technieken gebruik ge-
maakt als bij handbal. 

Kaatsen op een Kerby
Na een speluitleg van sport-
coach Guido konden er 5 duo’s 
per keer aan de slag voor een 
wedstrijdje van 8 minuten. Raak 

Winnaars Stoepranden 2021: Twan Bronsveld (rechts boven) en Xavi van Diest (rechts midden)

Bijeenkomst Algemene ledenvergadering 
Habeko wonen en SBHw verzet naar 
29 juni 2021
In mei hebben alle huurders van Habeko wonen een uitnodiging gekregen voor 
een bijeenkomst om met elkaar te praten over de beste vorm van huurdersverte-
genwoordiging. Deze bijeenkomst kon in verband met corona helaas niet doorgaan. 

Daarom organiseren wij deze 
bijeenkomst nu op 29 juni, om 
19.00 uur bij De Juffrouw in 
Hazerswoude-Dorp.

Doel van de avond
Zowel de leden, vertegenwoor-
digd in de Algemene ledenver-
gadering van Habeko wonen, 
als de Stichting Bewonersbe-
langen Habeko wonen (SBHw) 
komen voor u op als huurder. 
Tijdens de bijeenkomst bespre-
ken we welke taken bij wie lig-
gen. Is er overlap? Kan het be-
ter?

Moeten we andere organisaties 
betrekken bij de keuzes rond 

Habeko wonen? Maar we kij-
ken ook naar de mogelijkheden 
in de toekomst. Zodat uw be-
langen optimaal behartigd blij-
ven. 

Bent u erbij?
Wij stellen uw aanwezigheid 
bij de bijeenkomst zeer op 
prijs! Zoals vermeld is de bij-
eenkomst op 29 juni, starttijd 
19.00 uur, bij De Juffrouw in 
Hazerswoude-Dorp.

Aanmelden voor de bijeen-
komst
Wilt u de bijeenkomst bijwo-
nen? Laat het ons dan vóór 22 
juni weten. Dat kan door een 

mail te sturen naar Jolanda 
Kerkvliet j.kerkvliet@habeko-
wonen.nl. Graag uw naam en 
adres vermelden. Of belt u naar 
0172-583125. Is het vervoer 
naar de bijeenkomst een pro-
bleem? Neem dan gerust con-
tact met ons op. Dan zorgen wij 
voor een goede oplossing. 
Huurders die zich al voor de 
vorige bijeenkomst aangemeld 
hebben, ontvangen persoonlijk 
bericht.

In verband met de coronamaa-
tregelen, verzoeken wij u om 
met maximaal één persoon per 
adres aanwezig te zijn.

je de Kerby en kaatst de bal terug 
op jouw speelhelft, dan scoor je 
een punt. Weet je bal nog ver-
der te laten terugkaatsen zodat 
je deze ook weer kunt vangen, 
dan scoor je 2 punten. 

In volgende rondes speelden de 
winnaars tegen elkaar in een af-
valrace. In de leeftijdsgroep 6 
t/m 10 jaar streden uiteinde-
lijk Hiske, Hailey en Xavi tegen 
elkaar. Xavi van Diest heeft ge-
wonnen. In de leeftijdsgroep 11 
t/m 14 jaar werd het een fina-
le waarin Twan, Rinske en Levi 
tegen elkaar uitkwamen, met 
Twan Bronsveld als winnaar. 

Lijkt op handbal
Dit jaar doen in meer dan 100 
plaatsen in Nederland zo’n 
15.000 kinderen mee aan het 
NK Stoepranden. Jantje Be-
ton stimuleert hiermee op een 
speelse manier dat kinderen be-
wegen in de buitenlucht. 

Dat lukte voor deze groep uit-
stekend met mooi weer en in de 
schaduw van de platanen op het 
plein van de Steijaertschool. Er 
is ook samenwerking gezocht 
met de handbalbond, want kin-
deren die het stoepranden erg 
leuk vinden, zijn vaak ook geïn-
teresseerd in handbal. 

Gezinsmiddag Stoepranden
Voor andere leeftijdsgroepen, 
zoals kinderen jonger dan 6 jaar, 
ouder dan 14 jaar, volwassenen 
en senioren wordt deze zomer 
ook een gezellige gezinsmiddag 
Stoepranden georganiseerd. 

Meer informatie hierover 
volgt nog!

 

 Nabestaandencafé Leiden op 
4 juli 14.30 – 16.00 uur
Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 4 juli weer een live 
bijeenkomst op Rhijnhof. We maken een wandeling over de be-
graafplaats en luisteren op mooie plekjes naar de voordracht van 
gedichten. 

Tijd: van 14.30 tot 16.00 uur

Thema: de kracht van poëzie bij rouw

Locatie: begraafplaats Rhijnhof, Rhijnhofweg 4 te Leiden

Aanmelden: vooraf aanmelden 
is noodzakelijk. 

Graag even een berichtje naar 
info@nabestaandencafeLeiden.
nl o.v.v. naam, mailadres en te-
lefoon. Degenen die zich heb-
ben aangemeld, ontvangen een 
mail dat ze de bijeenkomst kun-
nen bijwonen. 

We houden ons aan een maxi-
mum van 25 personen. 


