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Behoud het ongerepte 
polderlandschap!

door Diana Baak

Hazerswoude-Dorp – Alphen
Al in het voorjaar is een lint 
van fietsverlichting geplaatst 
langs het Oostvaartpad tus-
sen Hazerswoude-Dorp en de 
Kruiskade/Spookverlaat. Ou-
ders van kinderen die via deze 
route van Hazerswoude-Dorp 
naar Alphen fietsen om naar 
school te gaan, hebben gepleit 
voor betere verlichting van de 
fietsroute, maar ook inwoners 
die de route gebruiken om naar 
hun werk te gaan. 

Aan het Dorpsoverleg van Ha-
zerswoude-Dorp is over de ver-
lichting vlak voor de start van 
de werkzaamheden medede-

daar is het verder bij gebleven. 
Ook blijken nu vragen gesteld 
te zijn door D66 aan wethou-
der Van Velzen. Het schriftelij-
ke antwoord daarop was: “Er 
worden nog geen lichtmasten 
langs het Spookverlaat en het 
gedeelte van het Oostvaartpad 
tussen het Spookverlaat en Ha-
zerswoude-Rijndijk geplaatst.” 

Onduidelijkheden
Nu wordt eenzelfde lantaren-
lint toch aangelegd op het ge-
deelte tussen Hazerswoude-
Rijndijk en het Spookverlaat. 
Het Dorpsoverleg van Hazers-
woude-Rijndijk Oost en in-
woners zijn volledig verrast. 

ting van fietspaden in het bui-
tengebied, maar niet over waar 
precies en op welke wijze. Of 
en in welke vorm de gemeente-
raad het plan voor fietsverlich-
ting heeft goedgekeurd, is ook 
niet duidelijk. Zelfs de voor-
standers van betere verlichting 
(in verband met vervoer naar 
school en werk) vragen zich af 
waarom het zoveel lichtmasten 
moeten zijn en waarom niet is 
gekozen voor een uitvoering 
die beter in de omgeving is in-
gepast. Men noemt grondver-
lichting, breedstralers en be-
wegingssensoren als mogelijke 
alternatieven.

geen onderliggend onderzoek, 
niet betrekken en infomeren 
van inwoners). “Over het plaat-
sen van lichtmasten vindt door-
gaans geen publicatie plaats”, 
is de reactie van de gemeente 
op de vraag waarom niemand 
ervan weet. Ook is er kritiek 
op de wijze van uitvoering (te 
hoog, lelijk, te veel) en op de 
impact van de verlichting als 
het donker is op flora en fau-
na. Maar het meest boos is men 
over de aantasting van het on-
gerepte polderlandschap over-
dag, en het zicht op maan en 
sterren in de avond en nacht, 
waardoor de beleving ‘in de 
natuur te zijn’ is weggenomen. 
“Het is echt weer een actie van 
gemeentelijke ambtenaren, die 
geen idee hebben wat er in het 
buitengebied of de dorpsker-

De palen staan al. De zonnepanelen met LED lampen moeten er nog op gezet worden. Foito Diana Baak

ling gedaan, maar er is vooraf 
geen overleg geweest. Een aan-
tal inwoners van Hazerswou-
de-Dorp heeft zijn ongenoegen 
over het fietslint geuit bij de ge-
meente en het Dorpsoverleg en 

Op dat gedeelte heeft voor zo-
ver bekend niemand erom ge-
vraagd. De gemeente heeft in 
algemene zin de Fietsersbond 
Alphen en het IVN om advies 
gevraagd over betere verlich-

Bedacht door ambtenaren  
achter een bureau
In de ontvangen reacties van le-
zers van de Groene Hart Koe-
rier is kritiek geuit op het pro-
ces (geen belangenafweging, 

“Het is nu een pad met een verlichtingsintensiteit die kan 
wedijveren met een rondweg, meestal gelegen aan de rafelrand 

van een karakterloos vormgegeven stadsuitbreiding.” 

“Dat er behoefte bestaat voor enige verlichting 
t.b.v. de veiligheid kan ik begrijpen maar had 
dat nu niet kunnen worden gerealiseerd op een 

manier die minder ontsierend is?

nen speelt,” aldus een van de 
reacties. “Je reinste geldverspil-
ling en aantasting van het pol-
derlandschap.”
 
Verlichting gaat uit 
in de nacht
De gemeente heeft aangeven 
dat de lichtmasten op zonnepa-
nelen tussen 24 uur en 5 uur 
worden uitgeschakeld en dat 
deze periode naar behoefte kan 
worden bijgesteld.  Dat komt 
daarmee deels tegemoet aan 
de impact op de nachtnatuur 
en -beleving. Voor wandelaars 
die juist de duisternis opzoeken 
lost dat niets op. En uitgaande 
jeugd heeft in dat geval geen 
baat bij de verlichting. 

Op de oproep om te reageren op de plaatsing van fietsverlichting langs het Oost-
vaartpad zijn veel reacties binnengekomen. Het merendeel van de ruim 60 mensen 
die reageerden is er niet enthousiast over. Een tussentijdse update over de reacties. 

Lees verder op pagina15 van 
deze Groene Hart Koerier
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Familieberichten

 “Ik ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Kledinginzameling Zobero
Het is weer zover de “stichting ZoBeRo” houdt zijn maan-
delijkse kledinginzameling. U kunt weer schone en hele 
gebruikte kleding bij ons inleveren, wij zijn er blij mee.

Dat wil zeggen de mensen in Roemenië worden hiermee geholpen, en 
dan gaat het natuurlijk over de degene die weinig of niets hebben, er 
zijn nog genoeg ouderen die amper een fatsoenlijk dak boven hun hoofd 
hebben, of ontheemden jongeren!

Wij hebben ditmaal 2 datums: zaterdag 7 augustus op de Bredeweg 
22 te Moerkapelle van 9 tot 11 uur. En zaterdag 14 augustus op de Al-
bert Schweitzerlaan te Benthuizen nabij het winkelcentrum  van 9 
tot 12 uur.

Natuurlijk zijn we ook blij met een financiële gift NL87RABO0325944776. 
mogen wij jullie alvast hartelijk danken ook voor alles wat in het verle-
den al is gegeven want zonder dat zou onze stichting niet bestaan!
 

Bijeenkomst 
Nabestaandencafé 
Leiden 29 augustus 
Thema: Als de man verliest …over 
rouw bij mannen Tijd: 14.30 - 15.30 
uur Plaats van bijeenkomst: Monuta, 
Gitstraat 1, 2332 RB Leiden

Iedereen rouwt op eigen wijze. Toch leert de 
ervaring dat mannen vaak anders omgaan met 
een verlies dan vrouwen. Wim van Lent, ge-
specialiseerd in de begeleiding van rouw bij 
mannen, schreef er samen met Tim Overdiek 
een boek over. Hij zal vertellen hoe rouw bij 
mannen tot uitdrukking kan komen en hoe er-
mee om te gaan. 

Het thema is niet alleen interessant voor man-
nen, maar ook voor vrouwen, omdat het hen 
kan helpen meer te begrijpen over rouw bij 
hun mannen, zonen, broers en vaders. Na de 
inleiding is er alle gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit wisselen. 

Aanmelden: 
ivm de coronamaatregelen willen we graag 
weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. 
Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk. 
Graag een berichtje naar 
info@nabestaandencafeLeiden.nl  

                      

Elisabeth Johanna Maria
 van Mil - Helling 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en onder de  
indruk van de manier waarop ze met haar typerende levenslust en  
wilskracht heeft gevochten om bij ons te blijven, geven wij kennis  
van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

In liefde losgelaten

weduwe van Bert van Mil

~ Bep ~

De crematie vindt in besloten kring plaats.

22 augustus 1938            Hazerswoude-Rijndijk                         28 juli 2021 

Correspondentieadres: 
Frederik van Eedenplein 20
2394 EC  Hazerswoude-Rijndijk

Londen:
Amersfoort:

Anita, Sofia & Mattia, Otis, Miles, Cedric
Hanno, Robbert, Kian, Jinthe, Jacqueline
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Thuis in uw dorp!2021

Laat geen huurtoeslag liggen
Check nu of u er recht op heeft

Dankzij een wetswijziging komen meer huurders in aan-
merking voor huurtoeslag. De harde inkomensgrenzen 
zijn afgeschaft. Vroeger kwam de huurtoeslag al in gevaar 
als het inkomen een paar euro boven die inkomensgrens 
uit kwam. Nu is dat anders. Als het inkomen wat hoger 
is, dan is het bedrag dat u ontvangt aan huurtoeslag ge-
woon lager. Voor veel huurders is huurtoeslag immers 
toch een belangrijke bijdrage in de woonkosten. De kans 
dat u de toeslag helemaal moet terugbetalen is dus veel 
minder groot dan in de oude regeling.

Zelf actie ondernemen
Er zijn nog veel huurders die niet weten of zij vorig  
jaar recht hadden op huurtoeslag. U moet zelf actie  

ondernemen. Maak daarom een proefberekening op 
www.toeslagen.nl/huurtoeslag. Heeft u recht op huur-
toeslag over 2020? Vraag deze dan snel aan. U heeft nog 
tot 1 september 2021 om dit te doen. 

Is uw inkomen gedaald?
Huurt u een woning en is uw inkomen gedaald in 2020  
of 2021? Bijvoorbeeld omdat u minder werk heeft  
door corona? Of door een andere verandering in uw 
persoonlijke situatie, zoals een scheiding? Dan is het  
interessant om te controleren of u in aanmerking komt 
voor huurtoeslag over 2020 of 2021. Maak de proef- 
berekening! Dan laat u geen geld liggen waar u recht  
op heeft. 

Hulp nodig? Bel met de Belastingtelefoon 
0800 - 0543 of kijk op www.toeslagen.nl/
hulp voor meer informatie. 

Hulp voor senioren
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 
(ANBO) helpt senioren na te gaan of ze met de 
verruiming van de regels recht hebben op huurtoe-
slag. U moet wel lid zijn van ANBO. Lid worden kan 
via www.anbo.nl of telefonisch via 0348 - 46 66 90. 

Huurders die in voorgaande jaren altijd al huurtoeslag 
ontvingen, hoeven niets te doen. Zij krijgen vanzelf de 
juiste toeslag van de Dienst Toeslagen.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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De voorwaarden voor het toekennen van huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 veranderd. Zo zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. De regeling is 
ook verruimd. Meer huurders komen nu voor huurtoeslag in aanmerking. Wist u dat u nog huurtoeslag kunt aanvragen voor 2020? De Belastingdienst 
informeert huurders niet persoonlijk. Het is belangrijk dat u dit zelf onderzoekt.

Zomerse gezelligheid… 
ook voor de buren! 
In de zomer speelt het leven zich vooral buiten af. Lekker op het balkon of in de 
achtertuin genieten van de zon. Hier en daar wordt er geklust en de kinderen spelen in 
de buurt. De dag is helemaal compleet met een gezellige barbecue. Kortom, plezier  
voor iedereen. 

Zeker als we een beetje aan elkaar denken. Niet 
iedereen houdt immers van de geur van een 
barbecue of een vuurkorf. Geluid betekent voor 
de een gezelligheid, terwijl de ander zich eraan 
stoort. Heeft u last van de buren? Ga in gesprek 
met elkaar. De meeste mensen zijn best bereid 
rekening te houden met elkaar. 

Even voorstellen

Sandra van Prooijen
Het verhuurteam van de afdeling Klant & Woning is per 1 juli uitgebreid. Sandra 
van Prooijen (52) is onze nieuwe senior verhuurmakelaar. Wij stellen haar graag 
aan u voor. 

Kleine gemeenschap
Sandra van Prooijen woont in… Papekop? 
“Dat is een buurtschap in de gemeente 
Oudewater, tussen Woerden en Gouda 
in,” lacht Sandra. “Drie straten, meer is 
het niet. Ik woon er nu zo’n twee jaar 
en weet inmiddels hoe het is om in een 
kleine gemeenschap te wonen.” Sandra 
heeft veel ervaring in de vastgoedsector. 
Zo werkte ze jarenlang in de makelaardij 
en de particuliere woningverhuur. Daarna 
waagde ze de stap naar de sociale verhuur. Een keuze 
waar ze nooit spijt van heeft gehad. “Ik voel me echt thuis in de sociale sector. Het draait 
veel meer om de mensen en niet om verkoopcijfers en omzetdoelen.”

Uitdagingen
De afgelopen acht jaar werkte Sandra als verhuurmakelaar bij Woonplus Schiedam in 
Schiedam. Een woningcorporatie die met 11.000 woningen een stuk groter is dan Habeko. 
“De kleine organisatie, dat trekt me juist zo aan in Habeko. Als senior verhuurmakelaar ben 
ik verantwoordelijk voor het hele verhuurtraject en kom met veel verschillende mensen 
in contact. Ik vind het fijn dat ik echt iets kan betekenen voor woningzoekenden en 
huurders. Er liggen ook genoeg uitdagingen te wachten. Zeker als je bedenkt dat Habeko 
de komende jaren verschillende nieuwbouwprojecten hoopt op te leveren. Dat zorgt voor 
een stroom aan nieuwe verhuringen en volop kansen voor woningzoekenden.” 
Samen met collega Maria van Saase en opzichter Arjan Holswilder leert Sandra van 
Prooijen de kernen en het woningbezit van Habeko kennen. “Langzaamaan krijg ik steeds 
meer voeling met het gebied en de mensen hier.” 

Heeft u onze website 
al bezocht?
Kijk op www.sbhw.nl

Wachttijd reparatieverzoeken 
Wij krijgen veel telefoontjes over de opgelopen wachttijd bij een reparatieverzoek. Het 
klopt: aannemers, elektriciens en hoveniers hebben het erg druk. Zeker nu het vakantietijd 
is, hebben we hier nog meer mee te maken. Uiteraard krijgen spoedgevallen voorrang. 
Voor minder dringende verzoeken kan het wat langer duren voordat u wordt geholpen. 
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Voorkom dat een aannemer of elektricien voor 
niets langskomt. Heeft u het probleem zelf al opgelost, bel dan uw afspraak af of trek het 
reparatieverzoek in.

Check of u huurtoeslag
kunt krijgen over 2020.

Maak een proefberekening op
toeslagen.nl/huurtoeslag

Hebt u er recht op?
Vraag dan de huurstoeslag 2020 
vóór 21 september 2021 aan.

Sandra
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Klussendienst junior zoekt weer 
kinderen van 11/12/13 jaar.
In onze (voormalige) gemeente Rijnwoude hebben veel mensen een tuintje bij hun 
huis. Voor een aantal mensen is het moeilijk om de tuin een beetje ‘bij te houden’: 
werkzaamheden zoals vuil tussen tegels en planten te verwijderen gaat vaak niet 
meer. 

Een aantal jaar gele4den heeft stichting Actief Rijnwoude de dienst ‘Klussendienst junior” hiervoor 
opgezet. 
Vanwege Corona tijd heeft deze dienst 1 ½ jaar stil gelegen. Inmiddels willen wij dit weer gaan op-
pakken. Daarom zijn we op zoek naar kinderen
-  -- In de leeftijd van 11 / 12 / 13 jaar.
➦- Woonachtig in (voormalig) Rijnwoude.
- Die het leuk vinden om bij vaak oudere mensen de tuin schoon te maken.
- En het fijn vinden hier een zakcentje mee te verdienen (€ 3,-- per uur).

Hoe werkt het:
- Je meldt je aan bij een app groep.
- Actief Rijnwoude ontvangt de vraag om hulp.
- Op de app wordt anoniem gemeld wanneer er een groen klusje te doen is.
- Jij gaat nadenken of je zin en tijd hebt deze klus op te pakken.
- De 1e die positief reageert ‘krijgt’ de klus.
- En gaat zelf contact opnemen met de oudere om een afspraak te maken.
- Na afloop van de klus zal de oudere je betalen.

Heb je interesse hieraan mee te doen, vind je het leuk om oudere mensen te helpen en een zakcentje te 
verdienen? Dan ben je van harte welkom op onze informatiebijeenkomst (duurt een half uurtje)  van 
vrijdag 23 juli a.s. om 14.00 uur op locatie Ambachtsplein 18 / Hazerswoude Dorp (voormalig pand 
RABO bank). Je kan je op geven voor deze bijeenkomst bij Gerrit Berendsen ( 06-82093412) coördi-
nator Klussendienst of bij Jos Timmermans 06-23328302. Deze mannen kunnen natuurlijk ook ver-
dere informatie geven.

Woensdag 21 juli j.l. mochten we de gasten voor onze 200ste kerkovernachting In 
de kerk van Schettens (Friesland) verwelkomen.

Precies een jaar geleden stond de teller nog op 100 en nu dus al de 200ste! Wie had dat kunnen den-
ken? De overnachters waren de tweelingzussen Wilma en Jolanda Vis uit resp. Benthuizen (Z.H.) 
en Nieuw Vossemeer (N.B.) en waren op deze dag jarig. Dubbel feest dus.

De dames waren dolenthousiast. Ze hadden voor 3 nachten geboekt en hadden er  ontzettend zin in.
Een delegatie van de kerkbrigade heeft hen verwelkomd met enkele leuke attenties, te weten: een le-
peltje met de afbeelding van de kerk, een kaart, fles wijn en voor beide een typisch  fries cadeau in de 
vorm van “Fryske dùmkes”. De dames hebben ons na afloop laten weten ontzettend te hebben geno-
ten van hun  bijzondere vakantie/verjaardag “yn ùs tsjerke”.
De kerkbrigade

200 keer een Kerkovernachting!!

De tweeling-

zussen Wilma en 

Jolanda Vis 

vierden hun 

verjaardag met 

overnachtin-

gen in de unieke 

'tsjerke" van het 

Friese Schettens
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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 8 augustus  09.30 uur Ds P. Vermaat; 

18.00 uur Ds E. van Rooijen
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 8 augustus 10.00 uur 
 Zangdienst
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 8 augustus  09.30 uur Leesdienst en 

18.00 uur  Ds W. Silfhout  
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 8 augustus 09.00 - 10.00 uur 

Openstelling kerk 
 Reserveren voor een viering is niet meer 

verplicht, maar wel fijn als u zich aanmeldt, dit 
kan telefonisch 06-24764418 of per mail.

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 8 augustus   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 8 augustus   
 09.30 uur Ds W.G. van den Top, Ede
 18.30 uur Ds M.C. van Pelt, Ridderkerk

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

IIn de Ontmoetingskerk zijn per 
viering ca. 70 bezoekers wel-
kom, de regels voor het afstand 
houden zijn nog steeds van 
kracht. U hoeft zich niet meer 
vooraf aan te melden. Wel wordt 
bij binnenkomst uw naam opge-
schreven. Mondkapjes zijn niet 
langer verplicht. Bij mooi weer 
zingen we na de dienst nog en-
kele liederen op het parkeerter-
rein naast de kerk en wordt er 
weer koffie en thee geschon-
ken. De kerkdiensten worden 
ook uitgezonden via www.kerk-
dienstgemist.nl 
Zondag 8 aug. 10.00 uur: 
Dominee A. Verburg uit Leiden. 
Zondag 15 aug. 10.00 uur:  
Dominee J. Hulzebosch uit Al-
phen a/d Rijn

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één van 
onze kerken open. U bent wel-
kom om een kaarsje aan te ste-
ken, voor een praatje, voor een 
gebed of om gewoon even stil 
te zijn. U wordt ontvangen door 
een vrijwilliger of door de aan-
wezige pastor. U bent welkom 
in de Ontmoetingskerk op de 
woensdagen 4 en 18 augustus, 
en in de Brugkerk op woensdag 
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 inspi-
reren. De videoboodschap is te 
vinden op  www.pknkoudekerk.
nl 

SOEP EN PRAATJE 
Op de dinsdagen 17 en 31 au-
gustus is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij lek-
kere soep en een gezellig praat-
je. Er is altijd een soep mét en 
een soep zonder vlees. We eten 

in Honswyc en de aanvangs-
tijd is op 17 augustus om 18.00 
uur en op 31 augustus om 12.00 
uur. We hebben nog steeds met 
het coronaprotocol te maken. 
Aanmelden is daarom belang-
rijk, graag uiterlijk het weekend 
voorafgaand bij Agaath Koers, 
tel. 06 1231 7899 of via
jaarthemagroep@pknkoude-
kerk.nl.  We vragen een vrijwil-
lige bijdrage.

ZOMERZANGAVOND
Op woensdag 4 augustus om 
19.00 uur is er een zomerzang-
avond op het parkeerterrein van 
de Ontmoetingskerk, zoals het 
er nu uit ziet de enige dit jaar. 
Iedereen is welkom, aanmel-
den bij aankomst. We zetten de 
stoelen buiten en hopen op een 
mooie zomerdag en enthousiast 
zingende mensen. Na afloop is 
er koffie en thee. Zie ook info el-
ders in deze GHK.

NAAR DE BERNARDUSKERK 
VOOR EEN VIERING OF 

OPENSTELLING                                          
Zondag 8 augustus 10.30 uur: 
Eucharistieviering waarin pas-
toor Visser en pastor Lam voor-
gaan.  Enkele koorleden zullen 
zingen. De organiste is mevr. 
Anne–Marie de Groot-Wesse-
lingh.  Aanmelden van tevoren 
is wel prettig, maar het hoeft 
niet. Dit kan via telefoonnum-
mer 071-3414210 of email-adres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl.  De regels betreffen-
de het afstand houden, zijn nog 
steeds van kracht.  

Zondag 15 augustus 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.
                             

LIVESTREAMVERBINDING 

Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering te 
volgen vanuit de Bonifaciuskerk. 
U kunt dit vinden op de website 
van de parochie: www.heilige-
thomas.nl. Op deze site kunt u 
ook de liturgie downloaden en 
vorige vieringen terugzien.

KIJKEN NAAR HET 
VERLEDEN IS LEREN VOOR 

DE TOEKOMST 
Misschien heeft u dit ook gele-
zen op de borden, die op diver-
se plaatsen in onze gemeente 
staan. Op deze borden staan 
herinneringen aan en foto`s 
van de Tweede Wereldoor-
log en de bevrijding. Verhalen, 
die we soms graag willen de-
len of doorvertellen. Daar willen 
wij u de gelegenheid voor ge-
ven en daar doen we ons huis, 
onze tuin en de kerkdeur voor 
open. Op woensdag 4 augus-
tus van 14.00 uur tot 17.00 uur 
kunt u een rondje lopen door 
het Zwaantje en de borden be-
kijken. U bent tevens welkom 
bij Jan en Annie van Dijk, Rijn-
dijk 332 en de familie Heems-
kerk, Rijndijk 201. Jan is van de 
mooie verhalen, Annie schenkt 
goede koffie en thee. In het huis 
van de familie Heemskerk, die 
hier al vanaf 1980 woont en dat 
vroeger van schilder Koot was, 
was in de oorlog een school ge-
vestigd. Op woensdag 28 juli en 
woensdag 11 augustus kunt u 
een rondje Groenendijk doen en 
staat er koffie en thee klaar in de 
Bernarduskerk. Weer van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Ook daar zijn 
er voldoende verhalen om met 
elkaar te delen. Het is rolstoel-
vriendelijk en ook met de scoot-
mobiel goed bereikbaar. Op een 
regenachtige dag gaat het ge-
woon door, want er is altijd wel 
een plekje om droog te zitten. 
Hartelijk welkom, want kijken 
naar het verleden is leren voor 
de toekomst. De pastoraatgroep

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat in de Chopin-
laan 10 is er voor o.a. vragen, 
aanmelden voor vieringen, het 
opgeven van misintenties en is 
bereikbaar per mail: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl of 
per telefoon 071-3414210. Dit te-
lefoonnummer is doorgescha-
keld, dus graag even geduld. 
Intenties kunnen ook per briefje 
in de brievenbus van het secre-
tariaat gedaan worden. 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost 
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn. 
Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen! 
www.huisartsenpostendelimes.nl

Huisartsen 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. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag 
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend 
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 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).

De Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.! 
ONDERSTEUNERS GEZOCHT!

Vanaf september zal de Lionsclub Rijnwoude de actie “Oog voor voedsel, hart voor mensen” op-
starten. Hiervoor zijn De Lions nog op zoek naar straat-coördinatoren in Hazerswoude-Dorp, die er-
bij willen helpen om het door de voedselbank benodigde voedsel te verzamelen. 

Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Lionsclub Rijnwoude https://rijn-
woude.lions.nl/  en in de Groene Hart Koerier editie van 9 Juni jl.

Meld je aan als vrijwillige helper bij deze actie via: rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact met je opnemen.
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Aardbeienschnitte                                                                  5,95
Aanbieding van 5 t/m 11 augustus:

Boterkoek                                                                  3,50

BRIL
VAN DE MAAND
AUGUSTUS

TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€ 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€€€ 130,- 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,- 130,-

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 32,99

€ 16,99
Monkey 

Shoulder 
Blended  

Malt 
1.0L

€ 10,99

€ 16,99

€ 13,99

€ 27,99

Hennesy 
Cognac 

VS 
0.7L

€ 19,99

Clan 
McGregor 

Scotch 
Whisky 

1.0L

Avion  
Tequila 

Silver 
Anejo 

0.7L 

Czar Peter 
Vodka 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 31 augustus 2021

Tia Maria 
Koffielikeur 

1.0L

Disaronno 
Amaretto 

1.0L

Jura the Journey 
Single malt 

Whisky 
0.7L

€ 24,99

Vrijwilligers gezocht
Voor de volgende functies worden vrijwilligers gezocht..  

MAATJES VOOR HET BEZOEKEN VAN OUDEREN
Wij zijn op zoek naar een maatje voor een mevrouw van 90 
jaar in Benthuizen.
Mevrouw is al heel lang niet meer uit haar huis geweest en 
zou graag een keer een middagje willen winkelen. Heeft u 
tijd om dit met mevrouw te doen, laat het ons dan weten 
dan zorgen wij voor de bemiddeling.

CREATIEVE DUIZENDPOOT
Wij zijn op zoek naar creatieve duizendpoten voor onze activiteiten op maandagmid-
dag in Hazerswoude Rijndijk en op donderdagmiddag in Hazerswoude Dorp.
Lijkt het u leuk om uw hobby te delen met de bezoekers van de creatieve middagen 
laat het in ons dan weten.
Samen met de wijkcoach van Tom in de buurt begeleidt u de middag. 

VRIJWILLIGER OVERBELASTE MANTELZORGER
Tevens zoeken we vrijwilligers die bij een overbelaste mantelzorger een paar uur-
tjes op bezoek willen gaan, zodat de mantelzorger even wat tijd voor zichzelf kan 
nemen.  Het is de bedoeling dat u bij de partner blijft die niet meer alleen thuis kan 
zijn.  De mantelzorger krijgt dan even wat lucht.    

Heeft u interesse in een of meerdere functies, neemt u dan contact op met Tom in de 
buurt Rijnwoude via Elly van Doijewaard: 06-42339181 of Saskia Posthuma: 06-
81256668. U kunt ook mailen naar: team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

Wilt u als vrijwilligersorganisatie ook dat uw vacature in de krant wordt uitgelicht, 
laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat deze in de volgende vacatureladder 
wordt vermeld. 
Bent u ook al bekend met onze vacaturebank voor vrijwilligers en vrijwilligersorga-
nisaties ? Neem een kijkje op www.tomindebuurt.nl en klik op vrijwilligers.
In de vacaturebank staat een aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Ook uw vacature kan daarin worden gezet, zodat mensen die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk ook uw vacature kunnen vinden. Heeft u vragen hierover, 
neem contact op met Tom in de Buurt, telefoonnummer 088-9004567
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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
& Boelsma Homeopathie & Advies 

Breitnerlaan 60, Hazers woude-Dorp, tel. 
06-41711971 www.aboelsma.com email: 
annemiekeboelsma@gmail.com
& 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
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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.

Cursiefje

Serendipiteit

Het woordenboek zegt iets in de trant van: naar iets speciaals op 
zoek zijn en dan toevallig iets totaal anders vinden - maar desal-
niettemin heel interessant! Serendipiteit, er zijn de nodige specta-
culaire uitvindingen uit voortgekomen. Ooit hoorde ik iemand het 
als volgt omschrijven: de hooiberg inklimmen op zoek naar de be-
kende speld en er met de bloedmooie dochter van de boer uitko-
men. Het zal je maar overkomen.....
Doorgaans is wat men ‘toevallig’ heeft gevonden iets heel waarde-
vols, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Ik was op zoek naar 
de lotgevallen van het meisje Frédérique; het meisje dat op brute 
wijze in een speeltuin in elkaar geslagen is, omdat ze op een haar 
gestelde vraag (ben je een jongen of een meisje?) geen antwoord 
wilde geven. Ik vermoed dat die gebroken neus en dat beschadigde 
oog bij velen nog lang op het netvlies zullen blijven hangen.
We hadden het over serendipiteit. Toen ik de verhalen over Fré. las, 
werd ik tevens geconfronteerd met het levensbericht van haar va-
der. Nu is deze man m.i. niet wars van enige vorm van publiciteits-
enthousiasme; hij was op diverse media te zien en te horen en hij 
etaleerde zich als de aimabele en de vergevingsgezinde goeie lob-
bes. Goed, je kunt dat enigszins ‘gemaakt’ vinden, het is echter wel 
bar dat de minderwaardige behandeling van zijn dochter voor een 
aantal journalisten aanleiding was een reeks negatieve berichten uit 
zijn verleden op te rakelen.
Ik wilde het aanvankelijk ‘riooljournalistiek’ noemen; dat klopte 
echter niet. Er was geen sprake van roddels: de waarheid werd geen 
geweld aangedaan. Het vreemde (ik noem het abject) is dat een 
voorval dat niets te maken heeft met ’s mans verleden, aangegrepen 
wordt om hem eens flink over de hekel te halen. En bij ‘over de he-
kel halen’ is er altijd sprake van kwaadaardigheid. Dat zo’n begrip 
niet past bij integere journalistiek moge duidelijk zijn.
Ik begrijp het; een krant moet verkocht en gelezen worden en je 
vult een website ook niet voor Jan Joker. Er bestaat echter nog zoiets 
als privacy. Als je regelmatig oude kadavers uit de sloot haalt, ben 
je gewoon een irritant persoon.
Vermoedelijk hebben we te maken met de tabloidisering; zelfs 
kranten die toch een naam en een reputatie hoog hebben te hou-
den, zijn ermee besmet. Wil men kranten blijven maken - er zijn 
minder lezers en dus lopen de advertentie-inkomsten terug - dan 
moet men die kranten opleuken. Het woord is al erg, maar de in-
houd ervan is nog veel erger; die riekt naar ranzigheid, naar onge-
zonde nieuwsgierigheid.
In een landelijk ochtendblad las ik de kop ‘Seksrel rond dochter lei-
dinggevende gevangenis Zaanstad’ Ik ga ervan uit dat de leiding-
gevende vader niets te maken heeft met de liefdesperikelen (= ge-
vaarlijke experimenten) van zijn dochter én ik ga ervan uit dat de 
koppenmaker van het landelijke ochtendblad dat eveneens weet, 
en dan toch... Iemand in een hachelijke situatie een trap na geven 
is beneden alle peil. Natrappen en fair play, nee geen synoniemen

 Wist
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Even een pauze
Er heerst een hittegolf en het is niet uit te houden. Een warme föhnwind blaast 
over het landschap en in de schaduw is het ook niet echt bepaald frisser. Ik heb 
denk ik een lichte zonnesteek opgelopen vandaag op het strand en ik voel me suf 
en futloos. Inmiddels zit ik al enkele dagen op Lesbos, even een compleet ander 
eiland maar ik mis Mykonos nu al: de vibe, de party’s en de mensen. 
Vorige week was er geen column aangezien ik aan het bijkomen was van de feest-
jes die een voor een fantastisch waren. Een daarvan was een secret villa party en 
de ander een psycedelic party in the forest. Een bos op Mykonos dacht ik nog? 
Waar dan? Het hele eiland is dor en kaal en toch is er een mini bos waar het feest 
tot vroeg in de ochtend doorging. Nuchter als ik ben was ik op tijd vertrokken (3 
uur) en bij nader inzien is dat mijn laatste feest geweest op het eiland. 
Lesbos daarentegen is mij te rustig en alsof de tijd is stil blijven staan in de jaren 
90, letterlijk en figuurlijk. Ergens fijn om volledig tot rust te komen maar een jaar 
lang lockdown en Corona in NL heb ik genoeg rust gehouden en juist zin in actie. 

Ook begin ik langzaam na te denken over mijn toekomstplannen m.b.t. het vin-
den van een baan. Het klinkt nog zo onwerkelijk. Binnenkort start de UWV-pro-
cedure en zal ik actief op zoek moeten gaan naar iets wat bij mij past, iets vinden 
terwijl ik momenteel niets tekortkom en gelukkig ben met wat ik heb. Ik weet 
niet meer wat bij mij past eerlijk gezegd. Veel banen spreken mij aan maar ik zou 
niet meer mijn vrijheid willen afstaan om weer keihard voor een baas te gaan 
werken, of voor een internationaal bedrijf waar je zonder pardon aan de kant 
kan worden gezet, om wat voor reden dan ook. Ik heb daar helaas een slechte 
nasmaak aan overgehouden. Maar ik heb er vertrouwen in dat ook dat helemaal 
goed gaat komen met de tijd en ik er klaar voor zal zijn. Iets anders wat mij ge-
weldig lijkt is om vrijwilligerswerk te gaan doen in Zuid- Afrika en scholenpro-
jecten te ondersteunen maar daarover wil ik mij later pas inlezen over de moge-
lijkheden ervan.
Een leuke fun fact is overigens dat ik op Mykonos niet 1 maar 2 tattoos heb laten 
zetten. Een daarvan is een Blue Medusa (mijn lievelingskleur) op mijn onderarm, 
een anemoon die zich al 700 miljoen jaar in de zee bevindt. Zoals deze medusa 
zich beweegt in de zee, vrij en licht is hoe ik ook in mijn leven wil blijven staan. 

Go with the flow…

Bij deze hou ik even een korte stop en ben er over een paar weken weer! Ik stuur 
jullie flink wat graden die kant op, want wij kunnen wel wat missen hier!

Liefs,  Anthoula 

Herinneringen aan 
lang geleden...

door Jan Bosman

Bij de hiernaaststaande foto uit 1938 van mijn moeder met de kinderwa-
gen van mij en later mijn zusjes, moest ik weer denken aan het verhaal 
van mijn vader en moeder over hun jaren in de oorlog.

Het gezin van Gerrit en Lies Bosman–Euser woonde in de oorlog op IJsselmonde.                   
In WO II zaten ze dicht bij ondergronds werk: een ondergrondse krantje, hulp aan de On-
dergrondse en zo nu en dan onderduikers. 
En ook vanuit Gerrits werk bij een melkfabriek: voedselvoorziening van weeshuizen, 
Als er thuis eten was, was er ook wat voor bedelaars.

   ‘Ik zie ( nog ) de mensen in de straten,
    de armoe op hun grauw gezicht’. 

Op een dag in 1944 kwam Henk, zoon van de schoenhandelaar Van Harten, aan de deur:     
de Ondergrondse van IJsselmonde, waar zijn vader in zat, wilde een overval plegen op het 
politiebureau aan het Haagse Veer in Rotterdam, maar ze hadden een seintje gekregen,  
dat het was uitgelekt en daarom moest het plan worden opgegeven. 

Toen hij dit bekendmaakte aan mijn moeder zei hij: ‘Maar dit in huis’ – en toen opende 
hij zijn tas, waar een rijtje pistolen in lag – ‘is wel erg gevaarlijk. Weet u daar een plekje 
voor?’   En dat wist ze: ze legde ze onder het matrasje van de kinderwagen en wandelde 
met de kleine Lies (1943) erop langs de controlepost bij het bruggetje over de Kreekseha-
ven, naast het Eiland van Brienenoord, naar melkfabriek de Galak in de Piekstraat op Fey-
enoord, waar Gerrit inkoper was. Dat waren dus twee ‘Pistolen Liesjes’.              

En Gerrit wist er ook wel raad mee. Zijn directeur was Ir. Herr Löw, van Duitse afkomst, 
lid van de NSB, vriend van een andere ingenieur: Anton Mussert, de leider van de NSB. 
Die club heulde met de Duitsers en verleende hand- en spandiensten. Maar niet alle le-
den: ook een buurman een paar huizen verder gelukkig niet, die waarschuwde mijn va-
der zo nu en dan, bijv. als Jantje (ik dus ....) te loslippig was over de niet ingeleverde radio! 

Herr Löw had in de fabriek een kledingkast, die hij nooit gebruikte en daarvan had 
Gerrit de sleutels ingepikt onder het mom van ‘Je weet maar nooit wat je eraan hebt’.                                                  
En toen wist hij het wel: daarin hebben de pistolen van de Ondergrondse van IJsselmonde 
een tijd gelegen; veiliger kon niet.

Ook de vrouw van de heer Löw leefde mee. Zij belde Gerrit zo nu en dan op: ‘Meneer 
Bosman, ik hoorde toevallig dat er daar en daar binnenkort een inval wordt gedaan; ik 
weet niet wat ik er mee aan moet en toen dacht ik: misschien weet meneer Bosman er 
wel raad mee.’   En dat wist Gerrit, en als die inval door de Duitsers dan plaats vond, was 
er niets of niemand meer te vinden.

Onderduiker...
Jaren na de oorlog kwam mijn zusje Gerda op de Mulo in Rotterdam.  De klasseleraar wil-
de na het horen van haar naam niet alleen weten waar ze woonde, maar ook welke slaap-
kamer ze had.  “Daar heb ik in de oorlog ook geslapen ”, zei hij.

Lies Bosman met de kinderwagen
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MICO vakantie-
regeling 2021
Voor uw gemak hebben de leden van de Hazers-
woudse Middenstandsvereniging hun vakantie-
plannen even op een rijtje gezet en kunt u in on-
derstaand overzicht zien wie er open of gesloten 
zijn.

Trendie Wendie is de hele zomer geopend. Al-
leen de koopavond vervalt in deze periode
Bakkerij van Noort is gesloten van maandag 2 
augustus tot en met zondag 22 augustus
Autobedrijf Bos is de hele zomer geopend 
Bakker Ammerlaan is de hele zomer geopend
AH Beugelsdijk is de hele zomer geopend
Tuijn Optiek is de hele zomer geopend
Verf- en Behangspeciaalzaak Bogerman is de 
hele zomer geopend
Theo van Zanten Tweewielers is t/m 28 augus-
tus van woensdag t/m zaterdag geopend
Idesign is gesloten van vrijdag 23 juli t/m dins-
dag 17 augustus
Slagerij De Vries is gesloten van maandag 2 
augustus t/m dinsdag 24 augustus
Van der Linde mode en lingerie is de hele zomer 
geopend, behalbe op maandag 30 augsutus 
en 6 september.
Florale bloemsierkunst is gesloten van 22 juli 
t/m 4 augsutus. Van 5 aug t/m 28 aug. ge-
opend van 08.30 t/m 12.30 uur

De cursussen van Creatief 
Rijnwoude starten weer op 
dinsdag 21 september 2021
We zijn heel blij dat we na de lange lockdown weer samen mogen 
tekenen en schilderen.

CURSUSINFORMATIE 

De lestijden:
Ellen de Jong

dinsdagmiddag

van 14.00 tot 16.30 uur
dinsdagavond

van 19.30 tot 22.00 uur *
Hans Verbeek

woensdagmiddag

van 13.00 tot 15.30 uur
Conny Kruithof
woensdagavond

van 19.30 tot 22.00 uur
Open Atelier

donderdagochtend
van 10.00 tot 12.30 uur

    
 
De cursussen bestaan uit 12 les-
sen van tweeënhalf uur. De eer-
ste les start in de week van 20 
september 2021, de laatste les 
wordt gegeven in de week van 

13 december 2021. In de herfst-
vakantie (de week van 18 okto-
ber 2021) is er geen les. De cur-
sus van de dinsdagavond is een 
serie van 4 lessen met een op-
tie op 2x4 vervolglessen, spe-
ciaal bedoeld voor mensen die 
nog willen uitzoeken of dit iets 
voor hen is. 

Alle cursussen vinden plaats in 
het creatieflokaal van dorpshuis 
De Som in Hazerswoude Rijn-
dijk.

Informatie algemeen
Wil je meer informatie over 
onze docenten en de kosten van 
de cursussen, stuur dan een e-
mail naar: creatiefrijnwoude@
gmail.com Je ontvangt dan onze 
Nieuwsbrief en inschrijfformu-
lieren met alle details.

Oproep aan alle 
50- plussers
Wilt u als 50-plusser de politiek aan-
spreken? Dat kan op de Senioren bij-
eenkomst, woensdag 17 november 
2021 in Avifauna aan de Hoorn in 
Alphen aan den Rijn. Wij stellen u de 
vraag:

HOE DENKT U OVER ONZE GEMEENTE?
Wilt u iets zeggen over het sociaal domein, de plaatselijke po-
litiek en hun aanpak dan kunt u dit kenbaar maken aan het 
Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO). 
De ingezonden suggesties, ideeën, opmerkingen enz. worden 
besproken met personen die betrokken zijn met het sociaal 
domen en de politieke partijen.  
Inzenden voor 18 augustus naar: 
seniorenbijeenkomst@oso-alphen.nl

Uit de inzenders worden twee senioren uitgenodigd om hun bijdrage te komen toelichten op 17 
november in Avifauna. 

Met het hoofdthema:

”Prettig ouder worden is een uitdaging”! 
Waar kan uw inzending over gaan?

POLITIEK DICHTBIJ
• Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen 

inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een 
grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het OSO wil daarom politiek dicht-
bij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet al-
leen met rendement.

MENSEN CENTRAAL, NIET DE REGELS.
• Inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat onze gemeente doet en hoe deze het beleid 

uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit 
de vraag van de Alphenaar zelf.

INCLUSIEVE SAMENLEVING
• Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan 

onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden.

VOLDOENDE INKOMEN VOOR OUDEREN
• Lokaal armoedebeleid
• Ouderenwerkeloosheid omlaag

INTEGRALE AANDACHT VOOR WONEN, ZORG & WELZIJN
• Goede ouderenzorg
• Samenspel tussen hulpverleners
• Voldoende passende woningen voor senioren

EEN VEILIGE GEMEENTE
DIGITALISERING ZONDER UITSLUITING

Het OSO is er voor alle 50-plussers in de gemeente Alphen aan den Rijn.
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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

Terug naar NederlandTijdens je verblijf

Check het reisadvies  
• Houd je aan de 

coronamaatregelen 
onderweg en op je 
bestemming. Ook als je 
gevaccineerd bent.  

• Blijf tijdens je vakantie op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Download de Reisapp, 
maak je bestemming 
favoriet en ontvang 
automatisch een bericht 
als de situatie verandert. 

26 juli 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.  
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.  

Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Check het reisadvies

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

Check het reisadvies  
 Groen: Geen maatregelen bij terugkeer. 
 
   Geel: Coronabewijs bij terugkeer. 
 
Oranje: Coronabewijs bij terugkeer. 

Mogelijk moet je in quarantaine.  
 
Let op:  Kom je uit een geel of oranje land 
en bezit je geen vaccinatie- of 
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit 
dat land verplicht. 

 
Testen  
• Doe een zelftest als je uit het buitenland 

terugkeert, ook als je al gevaccineerd 
bent.   

• Kom je zonder vaccinatie- of 
herstelbewijs terug uit een geel of oranje 
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na 
thuiskomst testen bij de GGD of doe een 
zelftest.   

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD. 

 Groen: Je kunt reizen naar dit land of 
gebied. 

 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn 

risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis 

alleen als het noodzakelijk is. 
 
Let op: Landen kunnen beperkingen 
opleggen aan reizigers uit Nederland, 
zoals een negatieve testuitslag of 
quarantaine. Kijk in het reisadvies 
welke eisen gelden in het land waar je 
naartoe gaat. 

 
Coronabewijs 
 
• Download de CoronaCheck-app en 

upload je vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs.  

• Of maak een papieren coronabewijs 
aan via coronacheck.nl/print.

Gezocht: Bestuurders met passie 
voor vitaliteit 

WEEK 31 
4 augustus 2021

Bestuurders met passie voor sport, bewegen en vitaliteit. 
Dat zoeken we voor de pas opgerichte stichting Alphen 
Vitaal! Deze stichting werkt sinds 1 juli aan de vitaliteit 
van al onze inwoners en is werkgever van de 
buurtsportcoaches. 

De ideale kandidaat heeft een duidelijke binding met de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Komt bij voorkeur uit de 

wereld van de sport, het onderwijs, gezondheidszorg en/
of het bedrijfsleven. En heeft kennis van maatschappelijk 
ondernemen, zakelijke dienstverlening, human resource 
management, financiën, marketing en/of ICT.

Solliciteren
Kijk voor meer informatie op de website  
www.werkenbijalphenaandenrijn.nl/vacatures 

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. 

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:
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Publicaties
Aanvraag omgevingsvergunning 
Ondernemingsweg 1 in Alphen aan den 
Rijn 
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 14 juli 2021 een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ontvangen voor het wijzigen van de 
indeling van het pand ter plaatse van de Onderne-
mingsweg 1 in Alphen aan den Rijn. De aanvraag is 
geregistreerd onder kenmerk 2021204764. De 
aanvraag betreft het milieu neutraal wijzigen van 
het bestaande pand.

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de 
reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoor-
deeld neemt de ODMH namens de gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit. Dit gebeurt over het 
algemeen binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er 
aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De 
termijn kan eventueel ook één keer worden 
verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning 
wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een 
nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de docu-
menten met informatie over het besluit bekijken en 
bezwaar maken.

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

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: 

-  PC Vastgoed B.V., Voshol 37 in Boskoop: het 
uitbreiden van activiteiten d.m.v. het plaatsen van 
laaddocks en logistieke ruimtes 

-  Kolster B.V., Rijneveld 122 A in Boskoop: het 
veranderen van het bedrijf door uitbreiding areaal 
teelt met aangrenzend perceel 

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

Concept Woonvisie 2021-2025 ter inzage 
Burgemeester en wethouders van Gemeente 
Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij op 20 
juli jl. het concept van de Woonvisie 2021–2025 
hebben vastgesteld. In de geactualiseerde 
Woonvisie geven wij aan hoe wij ons op het gebied 
van wonen door willen ontwikkelen tot een 

knooppunt van landschap en stad met vitale 
kernen. 

Wat houdt de nieuwe Woonvisie in?
De Woonvisie, die tot stand is gekomen na een 
participatief traject met in- en externe belangheb-
benden, bestaat uit vier thema’s, die met elkaar de 
toekomstbestendige woonkwaliteit in de gemeente 
vormen:

1.  Voldoende bereikbare woningen
2.  Aandacht voor senioren en bijzondere groepen 

met een zorgvraag
3.  Gezonde vergroening en landschappelijke 

verstedelijking om kwalitatief hoogwaardige en 
diverse leefomgevingen te creëren

4.  Verduurzaming van de gebouwde omgeving

In de uitvoeringsagenda zijn per thema actiepunten 
benoemd om de opgaven te realiseren.

Ter inzage
Het concept van de Woonvisie 2021–2025 ligt 
vanaf 12 augustus tot 23 september 2021 voor 
eenieder ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. Het stuk is tevens in te zien via de 
gemeentelijke website.

Inspraak
Gedurende voornoemde termijn kan door ingeze-

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 10 augustus 2021 staat het volgende 
openbare onderwerp op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

20.10 uur: Bezwaar tegen verleende vergunning 
V2020/1018 voor het bouwen van 3 eengezinswo-

ningen naast Nijverheidsweg 12 t/m 68 in Alphen 
aan den Rijn en verleende vergunning V2020/1017 
voor het bouwen van 18 appartementen naast 
Nijverheidsweg 12 t/m 68 in Alphen aan den Rijn

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer infor-

matie wilt over bovenstaande onderwerp of de 
zitting wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften 
via het e-mailadres  
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl 
of telefoonnummer 0172 - 46 59 83.

Statiegeld op kleine plastic flessen
Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine 
plastic flessen frisdrank en water. Dit bevordert het 
hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te 
verminderen. Deze regeling sluit goed aan bij ons 
gemeentelijke afvalbeleid. Gemeente Alphen aan 
den Rijn heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalli-
antie en is daarom blij met de invoering van statie-
geld op kleine plastic flessen frisdrank en water.

Hoe herkent u de flessen met statiegeld?
U herkent de kleine plastic flessen met statiegeld 
aan het statiegeldlogo op het etiket. 

Waar kunt u de flessen inleveren?
U kunt de kleine plastic flessen inleveren bij super-
markten en tankstations langs de weg en bij vrijwil-
lige innamepunten zoals evenementenlocaties en 
sportclubs. Deze laatste mogen als enige de 
opbrengst houden voor hun eigen clubkas. Zodra 
er bekend is welke clubs en organisaties dit zijn in 
Gemeente Alphen aan den Rijn, publiceren wij hier 
een overzicht van op de gemeentelijke website. U 
kunt uw kleine statiegeldflessen inleveren bij alle 
innamepunten in Nederland. Het maakt niet uit 
waar u deze gekocht heeft. Bij het inleveren is het 

belangrijk dat u de barcode goed kunt scannen en 
dat de fles onbeschadigd en in zijn originele vorm 
is.

Betalen voor het Ecopark vanaf het 13e 
bezoek pas vanaf 1 januari 2022
Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn 
hoeven pas per 1 januari 2022 te gaan betalen 
vanaf hun dertiende bezoek in een jaar aan afval-
brengstation Ecopark de Limes. De gemeenteraad 
had ermee ingestemd dat inwoners per 1 augustus 
2021 €14,95 per keer gaan betalen na twaalf gratis 
bezoeken aan het Ecopark. Wegens technische 
problemen heeft de invoering van deze maatregel 
vertraging opgelopen.

Invoering tarief
Gemiddeld komen inwoners twee of drie keer per 
jaar naar het Ecopark. Voor de meeste inwoners 
blijft het gebruik van het afvalbrengstation dan ook 
gratis. De gemeente voert het tarief vooral in om 
bedrijven te weren die hun grofvuil illegaal naar het 
Ecopark brengen. Zij zijn namelijk verplicht om hun 
afval af te voeren via een inzamelbedrijf.
 
Hoe het werkt 
Het toegangssysteem bij de poort van het Ecopark 
telt het aantal bezoeken per afvalpas. Na het 
twaalfde bezoek per jaar rekent de bezoeker bij 

een volgend bezoek aan de poort van het Ecopark 
€ 14,95 af met een pinbetaling. De bezoeken aan 
het Ecopark worden via de afvalpas geregistreerd. 
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) mag dit worden geregistreerd om 
het aanbieden van het bedrijfsafval in goede banen 
te leiden. 
 

Testperiode
Vóór de ingangsdatum van 1 januari 2022 vindt 
nog een testperiode plaats. Zodra meer informatie 
beschikbaar is, informeert de gemeente u hierover.
  
Maak altijd een afspraak 
Om uw afval weg te brengen bij Ecopark De Limes 
heeft u een afspraak nodig. Maak uw afspraak op 
de website: www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.
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tenen van de gemeente en belanghebbenden schrif-
telijk een gemotiveerde inspraakreactie worden 
ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Naar aanleiding van de inspraak kan het 
concept van de Woonvisie 2021-2025 eventueel 
nog worden aangepast voordat deze aan de 
gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Vragen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw F. van Diemen van het team Ruimte 
op telefoonnummer +316-25740815 of via Fvan-
Diemen@AlphenaandenRijn.nl. 

Vergunningen
22 tot en met 28 juli 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 voornemens 
zijn vergunning te verlenen voor: 
- Achtermiddenweg 10 te Aarlanderveen  
het brandveilig in gebruik nemen (V2021/088)  

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 4 augustus 2021 gedurende 6 weken 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.  

Zienswijze 
Gedurende voornoemde termijn kan door eenieder 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor 
het mondeling laten weten van een zienswijze of voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
heer J. vd. Velden van de afdeling Publieksdienstverle-
ning op telefoonnummer 14 0172. Alleen personen 
die tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep 
instellen tegen een uiteindelijk besluit. 

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.  
Alphen aan den Rijn 
-  Hooftstraat 258   

plaatsen nieuwe uitbouw achterzijde 
(V2021/640)  

-  Woubrugseweg 80D   
realiseren uitbouw met terras aan achterkant en 
garage aan zijkant (V2021/641)  

-  Venusstraat 2   
vervangen bestaande uitbouw en plaatsen erker 
voorzijde (V2021/642)  

-  plan "Landgoed Verboom", (nabij Westkanaalweg 
18a) kavel 3    
bouwen huis met bijbehorend bijgebouw 
(V2021/647)  

-  Staalweg 2B   
realiseren 140 opslagunits (V2021/650)  

-  Van Lennepstraat 32   
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig 
kamerverhuur (V2021/652)  

-  Lisdodde 76   
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/653)  

-  Verdihof 27   
brandveilig in gebruik nemen schoolgebouw 
(V2021/654)  

-  Emmalaan 11   
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/659)  

-  Oranjestraat 54   
vervangen huidige schuur (V2021/661)  

-  Anna van Burenlaan 9   
aanleggen inrit (V2021/662)  

Benthuizen 
-  achter Dorpsstraat 80   

bouwen 14 appartementen (V2021/648)  
Boskoop 
-  Lombok 16-20   

bouwen kas (V2021/643)  
-  plan Florissant Wonen Torenpad-West   

bouwen 85 woningen (V2021/646)  
-  Otweg 5   

verbouwen bestaande schuur tot woonhuis 
(V2021/649)  

-  plan Florissant Wonen V2, ter hoogte van de Zijde  
bouwen 85 woningen (V2021/655)  

-  Rijneveld 128   
plaatsen mantelzorgwoning naast bestaand 
woonhuis (V2021/663)  

Hazerswoude-Dorp 
-  Westzijdeweg 27A   

realiseren aanbouw achterzijde woning 
(V2021/656)  

-  Dorpsstraat 44, Hugostraat 1   
plaatsen brandvertragende promatect platen 
(V2021/657)  

-  Ferdinand Bolstraat 15   
realiseren uitbouw achterzijde, werkkamer op 
schuur en vervangen kozijnen (V2021/660)  

Hazerswoude-Rijndijk 
-  achter Rijndijk 107   

bouwen vrijstaande woning (V2021/644)  
-  achter Rijndijk 107   

bouwen vrijstaande woning (V2021/645)  
-  Rijndijk 127   

uitbreiden watertoren (V2021/651)  
Zwammerdam 
-  Ds. Bennink Boltstraat 5   

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/658)  
 
Verleende vergunningen regulier 
Aarlanderveen 
-  Achtermiddenweg 6 (22-07-2021)   

uitbreiden rundveestal (V2021/296)  
Alphen aan den Rijn 
-  Raadhuisstraat 30 (22-07-2021)    

vervangen balkonhek door stalen balkonhek met 
spijlen (V2021/523)  

-  Renaissancelaan 2 (27-07-2021)    
plaatsen erfafscheiding zij- en achtertuin 
(V2021/575)  

-  Gouwestraat 39 (28-07-2021)    
plaatsen dakopbouw (V2021/501)  

-  Eekhoorntjesbrood 43 (28-07-2021)    
plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel 
(V2021/628)  

-  Eekhoorntjesbrood 45 (28-07-2021)    
plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel 
(V2021/629)  

-  Eekhoorntjesbrood 51 (28-07-2021)    
plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel en reali-
seren opbouw (V2021/630)  

-  Zeilmakerstraat 27 (28-07-2021)    
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/551)  

Boskoop 
-  nabij de Goudse Rijweg (22-07-2021)   

realiseren vleermuisbunker (V2021/594)  
-  Berkenweg 53 en 55 (26-07-2021)   

plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/505)  

Hazerswoude-Dorp 
-  Loeteweg 9A (22-07-2021)    

bouwen woning met bijgebouw (V2021/514)  
-  Burgemeester Den Holland 3 (28-07-2021)    

bouwen bijbehorend bouwwerk (V2021/562)  
Hazerswoude-Rijndijk 
-  Vondellaan 4 (22-07-2021)    

realiseren opbouw op 1e verdieping (V2021/507)  
 
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 
-  Schouw 71   

plaatsen dakopbouw (V2021/278)  
-  bedrijventerrein Staalweg 4, kavel 5   

plaatsen 61 casco bedrijfsunits (V2021/463) 
Boskoop 
-  Halve Raak 69 en achter nummer 67   

oprichten nieuwe kas (nieuw bedrijf) op samen-
gevoegde percelen 4 voormalige kwekerijbe-
drijven (V2021/470)  

-  woonwijk Waterrijk-Oost (sectie D, perceel 4959)   
plaatsen damwand en houten steiger/vlonder 
(V2021/476)  

Hazerswoude-Dorp 
-  Voorweg 133   

dempen sloot (V2021/472)  
Hazerswoude-Rijndijk 
-  Rijndijk 179A   

bouwen opslag/berging en zonnecarport 
(V2021/456)  

 
Evenementen 
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Burgemeester Bruinslotsingel 15/ Prinses 

Irenebos t.h.v. de themabossen   
Natuurmarkt op 29 augustus 2021 (E2021/074) 

-  Verklaring van geen bezwaar voor doorgang 
Leiden marathon op 10 oktober 2021 
(E2021/023) 

-  Jaarmarkt Alphen aan den Rijn, woensdag  
15 september 2021 (E2021/098) 

 
Verleende vergunningen 
Alphen aan den Rijn 
-  Burgemeester Bruinslotsingel 15/ Prinses 

Irenebos t.h.v. de themabossen (27-07-2021)    
Natuurmarkt op 29 augustus 2021 (E2021/074)  

 
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 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. 
 
Exploitatievergunning 
Ingekomen aanvragen   
Alphen aan den Rijn   
-  Herenhof 287   

verzoek (Horeca-) exploitatievergunning (eethuis 
Herenhof) (D2021/057)   
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Bovenstaande organisaties organiseren samen:

Een uitje “Naar het 
strand” op zaterdag 14 augustus naar Noordwijk

Voor veel gezinnen met kleine kinderen is het vaak extra moeilijk om leuke dingen 
te doen met en voor de (klein)kinderen.

De Protestantse Gemeente en 
Actief Rijnwoude zijn bena-
derd door touringcaronderne-
mer “Look Tours” . Look Tours 
maakt deel uit van Taxi W. van 
den Heuvel in Benthuizen.

Dit bedrijf wil, net als vorig jaar, 
ook dit jaar iets extra’s doen en 
biedt daarom voor een hele dag 
een bus met chauffeur aan, om 
met elkaar iets leuks te gaan 
doen. Daarnaast krijgt iedereen 
van deze ondernemer ook nog 
eens een drankje of een ijsje.
Uiteraard met inachtneming 
van de coronaregels die op dat 
moment nog gelden ( 1½ meter 
afstand, mondkapjes verplicht 
in de bus etc).

In totaal kunnen ruim 50 men-
sen mee met de bus en alleen 
gezinnen uit Rijnwoude kun-
nen zich opgeven. Kinderwa-
gens zijn geen probleem; die 
kunnen mee.

Er zijn 4 opstapplaatsen:
Benthuizen: 
Parkeerplaats BSC 68 (09.15 uur)
Hazerswoude-Dorp: 
Benzinestation Sakko - Geme-
neweg (09.30 uur)
Hazerswoude-Rijndijk: 

Oude Hoogvliet (Ventweg) - 
Hoge Rijndijk (09.45 uur)
Koudekerk: 
Ridderhof–Kerklaan (10.00 uur)

Rond de klok van 15.30 uur 
gaan we weer richting huis en 
wordt u weer ‘thuisgebracht’ 
naar de opstapplaats.
U kunt zich aanmelden bij Joke 
de Vries: 06-23987974  vrie-
sjo56@gmail.com o.v.v. het aan-
tal volwassenen en kinderen, 
uw adres en 06-telefoonnum-
mer.
Deze stranddag wordt u gratis 
aangeboden. Alleen moet u de 

eventuele overige consumpties 
zelf betalen.
Bij slecht weer gaat deze dag na-
tuurlijk niet door, via een appje 
krijgt u dit tijdig te horen. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar Helma van Woer-
den, 06-22340887 of Jos Tim-
mermans 06-23328302

Webinar "Hoe vertellen 
we het de kinderen"!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in september het 
Webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan 
scheiden en voor professionals die met dit onderwerp te maken 
hebben.
 
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je 
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop. Het is 
dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de kin-
deren? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de kinderen 
hebben? 

Tijdens deze Webinar krijgt je handvatten om het gesprek samen 
voor te bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je kinderen 
kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek 
met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie goed 
voorbereid aan de kinderen kunnen vertellen over de scheiding.

Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, schei-
dingsspecialist en mediator en Lianne Jongsma, pedagogisch advi-
seur van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het webinar is op woensdag 22 september  2021 van 20.00 - 21.30 
uur. Aanmelden is gratis. Wil je meer weten of deelnemen, ga naar 
onze website www.cjgcursus.nl.

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.).
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Kleine advertenties
TE HUUR/TE KOOP 

OVERDEKTE STALLING in Hazerswoude-Dorp 
beschikbaar. Ideaal voor aanh./tent/vouw-
wagen. Bel of bericht naar Jan op 0642551271

TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m 
x 10m. Met elektra en water. Omgeving 
Boskoop/H'woude. Voor minimaal 3 maan-
den, liefst langer. tel. 0621418855

TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAU-
TO'S jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Po-
kemon kaarten. tel. 0640022896

DIVERSEN

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin voor Vrienden. 
Lees hier hoe je Vriend kunt worden: 
www.voedselbosbenthuizen.nl

Wesp in de nesten

Duurzame oplossingen bij vliegen, 
houtworm, mollen, ratten, muizen, 
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

De Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.! 
ONDERSTEUNERS GEZOCHT!

Vanaf september zal de Lionsclub Rijnwoude de actie “Oog voor voedsel, hart voor mensen” op-
starten. Hiervoor zijn De Lions nog op zoek naar straat-coördinatoren in Hazerswoude-Dorp, die er-
bij willen helpen om het door de voedselbank benodigde voedsel te verzamelen. 

Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Lionsclub Rijnwoude https://rijn-
woude.lions.nl/  en in de Groene Hart Koerier editie van 9 Juni jl.

Meld je aan als vrijwillige helper bij deze actie via: rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Het is zover!
Het programma van de Jeugdvakantieweek in Koudekerk is 
bekend. In de week van 23 Augustus 2021 bieden we weer 
van maandag t/m vrijdag diverse sport en spel activiteiten 
aan. Er is hard gewerkt achter de schermen. De activiteiten 
zullen wat kleinschaliger zijn door de onzekerheden van Covid-19, 
maar met groot enthousiasme hebben we onderstaand programma gemaakt. 
De inschrijving is 2 Juli 2021 geopend voor de Koudekerkse jeugd. 
Ga naar de website www.jeugdvakantieweekkoudekerk.nl voor meer informatie. 
Zien we jullie de laatste week van de vakantie??! 

2021

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂ U kunt weer gebruik maken 
van de Klussendienst junior 
In onze (voormalige) gemeente Rijnwoude hebben veel mensen een tuintje bij hun huis. 
Voor een aantal mensen is het moeilijk om de tuin een beetje ‘bij te houden’: werkzaamheden 
zoals vuil tussen tegels en planten te verwijderen gaat vaak niet meer. 

Een aantal jaar geleden heeft stichting Actief Rijnwoude de dienst ‘Klussendienst junior” hiervoor 
opgezet.  Vanwege Corona tijd heeft deze dienst 1½ jaar stil gelegen. Inmiddels kunnen wij dit 
weer gaan oppakken. Wij hebben 7 scholieren die graag willen helpen. Hoe werkt het:
• U heeft een tuintje maar voor u is het moeilijk om zelf het vuil weg te halen tussen tegels en 

planten.
• U neemt contact op met de coördinator van de k
 lussendienst: 06- 82093412. 
• Deze gaat op zoek naar een beschikbare  scholier.
• Deze scholier neemt zelf met u contact op voor het 
 maken van een afspraak.
• Na afloop betaalt u €3,00 per uur aan de scholier.

Actief Rijnwoude brengt zo dus vraag en aanbod bij elkaar, u bent geholpen en de kinderen/
jongeren verdienen een zakcentje. Iedereen blij dus.

Leven in aandacht met de seizoenen
Op 24 augustus 2021 start de cursus Leven in aandacht met de seizoenen. De 
cursus wordt gegeven op 10 dinsdagavonden van 19:30 uur tot 21:30 uur in de 
periode augustus 2021 – mei 2022. 

De cursus kun je als geheel volgen maar het is ook mogelijk om losse avonden te bezoeken.
De cursus vindt plaats in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. Voor aanmelden, 
kosten en details kijk op: www.cbileiderdorp.nl
Om de vier weken organiseert het Centrum voor Bezinning en Inspiratie een avond, waarbij de 
deelnemers zich verbinden met het thema van dat moment. Welke lessen kun je halen uit wat 
de kosmos ons biedt. We verbin-
den ons met het grote geheel en 
kijken hoe zich dit manifesteert 
hier op aarde. In de tien avonden 
komen thema's aan bod zoals bv. 
Inzicht en waarheid, Loslaten en 
onsterfelijkheid, Ervaringen om-
zetten in wijsheid, Dood en we-
dergeboorte en Zorg en bescher-
ming.
Het Centrum voor Bezinning 
en Inspiratie (CBI) richt zich op 
mensen die op zoek zijn naar in-
nerlijke vorming en groei. Het CBI bouwt aan een netwerkgemeenschap van zinzoekers. Het 
biedt laagdrempelig retraites, meditatieve activiteiten en cursussen. Door samen activiteiten te 
doen ontstaat verinnerlijking, verstilling en onderlinge herkenning, verbondenheid en betrok-
kenheid.
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“Zo langzamerhand zie ik mijn woonomgeving aftakelen en heb ik er 
steeds minder plezier in om hier te wonen. Ik maak me zorgen om de 
toekomst van dit stukje Groene Hart. Ik vrees dat er onder leiding van 

de Gemeente Alphen aan de Rijn weinig schoonheid over blijft.”

“Wat mij het meest stoort in ons aangeharkte land 
is dat we ons zo laten sturen door angst, in dit geval 
angst voor het donker. Gevolg: lichtvervuiling, verja-
gen nachtdieren, geen gezicht en de illusie dat gevaar 

wordt uitgesloten, het gevoel van angst bevestigd. 
Angst is een slechte raadgever heb ik altijd geleerd...”

Is verlichting wel altijd 
veiliger?
Een aantal inwoners vraagt zich 
Maar ook: “Ik denk dat ver-
lichting alleen maar jongeren 

de Hondsdijk worden achter de 
woningen wel ledlampjes in de 
as van het Jaagpad geplaatst. 

Dank voor alle reacties
Veel mensen gaven aan blij te 
zijn met de mogelijkheid om 
via het sturen van een e-mail 
aan de Groene Hart Koerier 
hun mening te laten horen, of 
frustratie te uiten. De behoefte 
bij inwoners om mee te denken 
en een mening te geven is er 
dus zeker, maar een laagdrem-
pelig kanaal daarvoor vinden is 
lastiger. 
Misschien moeten we dit va-
ker (ook) via een oproep in de 
krant doen als het om belang-
rijke onderwerpen in de pu-
blieke ruimte gaat. Samen met 
de gemeente en Dorpsoverleg-
gen? En dan natuurlijk in het 
voortraject, bij het ontwerp en 
niet achteraf, als het kwaad al is 
geschied.   

Reacties naar 
diana.baak@groenehartkoerier.nl 

Behoud het ongerepte 
polderlandschap!
vervolg van de voorpagina

in donker aantrekt en dat zij 
dan de rommel vaak niet op-
ruimen.” En de keerzijde: “Als 
er geen verlichting staat en er 
gebeurt iets met een meisje 

of vrouw dan klaagt iedereen 
weer waarom er geen lantaarns 
waren neergezet.”

Vragen aan de gemeente

Dat ‘van buiten naar binnen 
werken’ (de ambitie van de ge-
meente om bij het maken van 
beleid eerst naar de inwoners 
te luisteren) een langdurig pro-
ces is dat met vallen en opstaan 
gaat, moge duidelijk zijn. Laten 
we hopen dat er weer een les 
wordt geleerd. Inzenders van 
reacties roepen de gemeente 
op om de schade aan het land-
schap te herstellen door in elk 
geval een groot gedeelte van 
de lantarens alsnog weg te ha-
len. Ook is meegedacht over de 
aan de gemeente te stellen vra-
gen over de onderbouwing, die 
eveneens kunnen bijdragen aan 
het voorkomen van dit soort 
debacles in de toekomst. 

Daarover later meer. We we-
ten inmiddels in elk geval al 
wel dat het Cees Erkelens-
pad en de Compierekade nog 
op de lijst staan, maar dat het 
geld op is en deze dus voor-
lopig niet worden uitgevoerd. 
Op verzoek van bewoners van 

'Prikken zon-
der afspraak'
 

Vanaf maandag 2 augustus start de GGD Hollands Mid-
den met prikken zonder afspraak. Iedereen die nog 
geen eerste prik heeft gehad, kan binnenlopen voor 
een vaccin. 

Je hebt geen afspraak nodig. De inloop zonder afspraak kan op alle 

vaccinatielocaties in de regio. Doordeweeks is de inloop open van 

09.00-12.00 en in het weekend van 10.00-13.00. Vaccineren zonder 

afspraak is alleen mogelijk voor de eerste prik. 

Nu de meeste mensen gevaccineerd zijn, is er ruimte gekomen om 

iedereen van 12 jaar en ouder ook zonder afspraak te vaccineren. 

GGD Hollands Midden wil deze mogelijkheid aanbieden om het 

iedereen zo makkelijk mogelijk te maken zich te laten vaccineren. 

Inwoners die al een afspraak ingepland hebben voor de eerste prik, 

kunnen ook langskomen en zo hun vaccinatie vervroegen. Dat kan 

omdat voor deze groep al vaccin is gereserveerd. 

Alleen de eerste prik zonder afspraak

De mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen voor een vac-

cin is alleen mogelijk voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. 

Er is landelijk namelijk niet voldoende vaccin beschikbaar om ook 

de tweede prik op inloop aan te bieden. Daarom heb je voor de 

tweede prik wel een afspraak nodig. 

Tijdens het zetten van die eerste prik wordt gelijk 
een afspraak gemaakt voor je tweede prik. 

Vergeet niet je mondkapje en ID-bewijs mee te nemen 
als je langskomt. 

AED-cursus Actief Rijn-
woude in Benthuizen
 

Na de zomervakantie is Actief Rijnwoude van plan een AED-cur-
sus te organiseren in Benthuizen.  Onlangs nog tijdens het EK-
voetbal hebben we kunnen zien wat het belang van zo’n cursus 
kan zijn; je ziet trouwens steeds meer AED-apparaten in de buurt 
verschijnen. 

We willen inventariseren of er voldoende animo is om zo’n cursus te organise-
ren; de cursusleider gaat van 10 à 12 personen uit. Deze cursus zal door een gedi-
plomeerde leraar gegeven worden, en als afsluiting wordt elke deelnemer voorzien van een certificaat. 
Wat de kosten betreft zijn er nog wat onduidelijkheden maar…sommige verzekeringsmaatschappijen 
vergoeden zelfs zo’n cursus!

Mocht u op voorhand interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij:
Bernard de Vries Email: bernard@actief-rijnwoude.nl

Of u kunt onderstaand strookje inleveren bij:
Koningin Wilhelminastraat 4, 2731GD Benthuizen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik/wij hebben interesse om een AED-cursus te gaan volgen en vragen vrijblijvend inlichten bij Actief Rijnwoude

 Naam/namen :

 Adres  :

 e-mailadres :

 Tel.nr   :
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De camping blijft onverminderd populair

Zomer
Kamperen

ing in 1966 slechts één op 
de drie Nederlanders op 
vakantie, anno 2016 trek-
ken we er massaal op uit. 

Gemiddeld gaat negentig pro-
cent van alle Nederlanders mini-
maal één keer per jaar op reis. We 

reizen het liefst met partner of ge-
zin en zoeken dan de ultieme ont-
spanning. Wat dat is, verschilt na-
tuurlijk voor iedereen. Een mooie 
omgeving staat met stip op één 
als onmisbaar element voor een 
geslaagde vakantie.

Nederlanders 
zijn reislustig

elangrijke tip voor ouders: 
voorkom verveling bij je 
kroost. Voor kleine kinderen 
maakt het niet uit waar ze 

naar toe gaan op vakantie. Het feit 
dàt ze op vakantie gaan, is al leuk 
en spannend genoeg. Leg uit dat 
ze lang in de auto moeten zitten 
en dat je geregeld stopt om even 
wat te drinken of naar het toilet te 
gaan. Zorg dat de kinderen in een 
goede stoel zitten. Kleine kinderen 
zullen dan wat makkelijker in slaap 
vallen. 
Wat grotere kinderen hebben 
meer vermaak nodig. Bind aan de 
voorstoelen opbergzakken waar jij 
en je kind van alles in kunnen stop-
pen. Iets te drinken, nieuwe boek-
jes, een vertrouwd speeltje? Alles 
is mogelijk. Samen liedjes zingen, 

is ook gezellig. Of spelletjes doen. 
Een zekere succesfactor tegen ver-
veling is de MP3- of DVD-speler. 
Sommige ouders zijn er faliekant 

tegen, maar het werkt wel. Zet 
je kinderen achter een leuke fi lm 
en je hebt er voorlopig geen kind 
meer aan...

Vermaak kinderen met spelletjes en boeken

Wapen je tegen 
lange autoreis
De auto is nog steeds het favoriete vakantievervoermiddel voor gezinnen met kinderen. Je bepaalt 
je eigen tempo en je kunt veel spullen meenemen. Kinderen zitten echter niet te wachten op een 
lange autoreis.

De auto is nog steeds het favoriete 
vakantievervoermiddel.

G

Even nergens
aan denken
De camping staat onverminderd op nummer één in de vakantie 
top tien. Komende zomer trekt weer een groot aantal gezinnen er 
met hun tent of caravan op uit. 

amperen bezorgt je het ultie-
me gevoel van vrijheid. Even 
nergens meer aan denken 
en de accu van het dagelijks 

leven  opladen. Kamperen kan op 
verschillende manieren. Steeds 
meer campings bieden opvallend 

luxe ‘mobile homes’ aan, voor wie 
zich vrij wil voelen, maar niet de 
luxe van thuis wil missen. Kant-en-
klare tenten, caravans of chalets 
met koelkast, fornuis, verwarming 
en televisie zijn vandaag de dag 
overal te huur. Ook dit is kampe-

ren. Dankzij deze extra’s worden 
ook de twijfelaars over de streep 
getrokken, die wel voor de gezel-
ligheid van de camping gaan, maar 
geen afstand willen doen van een 
stukje luxe. 
Het ultieme kamperen brengt je 
terug naar de basis. Met alleen een 
tentje. Koken met behulp van een 
gasfl es, slapen op een luchtbed, 
afwassen onder een centrale kraan 

en lange avonden voor de tent 
naast de fakkels. Steeds meer men-
sen kiezen voor deze manier om te 
onthaasten. Heerlijk. 

Emmertje  
en schepje

K Populair bij jonge gezinnen: 
een mobile home of stacaravan. 
Foto: Vacansoleil

Het strand zorgt voor veel kindervertier 

ater heeft als vanouds 
een grote aantrekkings-
kracht op zowel volwas-
senen als kinderen. Het 

brengt een stuk ontspanning met 
zich mee. Maar water kan ook ge-
vaarlijk zijn. Het betekent dat je 
als ouders voorzichtig moet zijn 

met kleine kinderen, die dit gevaar 
nog niet zien. Zoek in dat geval je 
bestemming zorgvuldig uit. Het 
veiligst is een meertje waarvan 
de bodem geleidelijk afl oopt. Of 
een zwembad met een speciaal 
peuterbad. Trek je naar het strand, 
dan mag het verschil tussen eb 

en vloed eigenlijk niet te groot 
zijn.  Hoe dan ook, het strand is 
een feest voor jonge kinderen. Ze 
kunnen er zandkastelen bouwen, 
grachten maken en taartjes bak-
ken. In de winkel zijn leuke speel-
goedsetjes verkrijgbaar voor het 
ultieme strandplezier. Met alleen 
een emmertje en schepje vermaak 
je je de hele dag. Niet alleen leuk 
voor de kinderen, maar ook voor 
hun ouders…

W

B
Kinderen kunnen zich urenlang vermaken met zand. Foto: IKEA

Water vormt tijdens de zomer een belangrijke factor voor vakan-
tieplezier. Water om de dorst te lessen, een zwembad om in te 
duiken of een zandstrand waar de golven vrij spel hebben.


