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

Ahbeugelsdijk.personeelstool.nl

Een ‘voedselbos’? Ja, daar hoor je de laatste tijden wel 
meer over, maar is er ook eentje te vinden in Benthui-
zen en wat is dat nou precies?

Kom een kijkje nemen op 21 augustus...

Een voedselbos in Benthuizen?

Liesbeth van Bemmel van 
‘Voedselbos Benthuizen’ is al 
een tijd druk bezig om een ‘eet-
baar’ bos te realiseren en het 
ziet er al prachtig uit. Het gaat 
ook hard; het bos zie je als het 
ware voor je ogen groeien! Je 
staat versteld van de hoeveel-
heid eetbare planten en vruch-
ten.

Om kennis te maken met dit 
fenomeen organiseert Eetbaar 
Alphen op zaterdag 21 augustus 
in het kader van het educatie-
programma ‘De Proeftuin’ een 
rondleiding. 

Bij de koffie of thee krijgt u in-
formatie over het ‘Eetbaar Al-
phen’ van Marcel Eilers van de 
gemeente Alphen aan den Rijn, 
en meer informatie over het 
‘Voedselbos Benthuizen’ van 
Liesbeth van Bemmel. De rond-
leiding is geheel gratis, net als 
de koffie/thee. Bovendien is het 

een ontzettend interessant en 
dus leuk uitje!

Eetbaar Alphen
Eetbaar Alphen zet zich in voor 
natuurlijke, duurzame en loka-
le voedselteelt. Zelf groenten 
en fruit telen is leerzaam en ge-
zond. Ontdek wat Eetbaar Alp-
hen te bieden heeft. Zet uw ta-
lenten in voor een bestaand 
project of start zelf een tuin. 
Eetbaar Alphen is een initiatief 
van de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Onze gemeente be-
schouwt een bewustere omgang 
met toegankelijk, lokaal voedsel 
als een belangrijke bijdrage aan 
de gezondheid, leefbaarheid en 
samenleving. Eetbaar Alphen 
streeft naar meer eetbaar groen 
in de stad en informeert, stimu-
leert en ondersteunt initiatie-
ven die hier een positieve bij-
drage aan leveren. Meer weten? 
Bezoek https://www.facebook.
com/EetbaarAlphen of mail eet-

baaralphen@alphenaandenrijn.
nl). 

De Proeftuin
De Proeftuin is het gratis edu-
catieprogramma van Eetbaar Al-
phen in samenwerking met bi-
bliotheek Rijn en Venen. Wilt u 
meer weten of deelnemen? Kijk 
op https://rijnenvenen.op-shop.
nl/?search=proeftuin)

Datum, tijd en plaats
Op 21 augustus zijn er twee 
rondleidingen:
Groep 1: 13.00 - 15.00  uur 
met als eerste de rondleiding en 
daarna koffie of thee met infor-
matie.
Groep 2: 14.00 - 16.00 uur met 
eerst koffie of thee met infor-
matie en daarna de rondleiding.

Aanmelden: 
https://rijnenvenen.op-shop.
nl/?search=benthuizen
De groepen zullen maximaal uit 
10 personen bestaan en er is dus 
ruimte voor in totaal 20 perso-
nen. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het voedselbos behoort ook tot "de Proeftuim"
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Familieberichten

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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!

Welkom! Op zaterdag 14 augustus op de Albert 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!
 

Na het overlijden van mijn lieve vrouw 
en onze geweldige moeder

Nelie de Jong - Hofland
hebben wij ondervonden hoe velen met ons 

meeleefden. Het heeft ons goed gedaan 
zoveel fijne reacties, in welke vorm dan ook, 

te mogen ontvangen.
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Huug
Dick
Martin

Hazerswoude-Dorp, augustus 2021.

Informatieavonden 
bij Ammoniet
Ammoniet Uitvaartbegeleiding or-
ganiseert regelmatig bijeenkomsten, 
workshops en activiteiten die helpend 
kunnen zijn bij rouwverwerking of bij 
het oriënteren van de mogelijkheden 
rondom een afscheid. 

Indien wenselijk, kunt u in contact gebracht 
worden met ervaren begeleiders en coaches. 
In onderstaande activiteitenagenda kunt u zien 
wat er het komend najaar in het pand aan de 
Wilhelminalaan georganiseerd wordt.

7 september  
Uw nalatenschap goed geregeld
20.00-21.30uur door Pieter Meijer (levensexe-
cuteur), (deelname is kosteloos)

14 september  
Leven in het zicht van de dood
20.00-21.30uur door Jacinta van Harteveld, 
(deelname is kosteloos)

12 oktober  
Keuzes rondom de uitvaart
20.00-22.00uur door Jacqueline Vegt i.s.m. 
VUAR, (deelname: € 35,00)

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze 
bijeenkomsten. Graag even aanmelden van tevoren. 

Ammoniet Uitvaartbegeleiding, Wilhelmina-
laan 1, Alphen a/d Rijn. Aanmelden kan telefo-
nisch: 0172 - 41 66 63 of via: info@ammoniet-
uitvaart.nl. www.ammonietuitvaart.nl

Wilt u op de hoogte blijven van wat Ammoniet 
Uitvaartbegeleiding organiseert? Houd u dan de ac-
tiviteitenagenda op de website in de gaten, of meld 
u zich aan voor de infomail. Via de website kunt u 
zich hiervoor inschrijven.

soms kijk ik naar mijn jas
mijn schoenen of mijn sokken
zij zullen er nog zijn
als ik al ben vertrokken

Toon Hermans

Na 86 jaar ben je er tussenuit gepiept. Je hebt 
een mooi leven gehad en we zijn dankbaar 
voor je inbreng als echtgenoot, vader, opa en 
schoonvader in dat van ons.

Toon Koemans
18 november 1934 4 augustus 2021
Gouda Koudekerk a/d Rijn

Truusje

Rosalien en Nico
Pepijn
Rover

Annemarie en Bert
Ivar
Luna

Thomas en Ingrid
Willem
Matthijs

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten 
kring op woensdag 11 augustus.

Correspondentieadres:
Engelen & Spoor Uitvaartverzorging
T.a.v. familie Koemans
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  Den Haag



3Groene Hart Koerier
woensdag 11 augustus 2021

Bijeenkomst  Nabestaandencafé Leiden 
op 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 ver-
lies dan vrouwen. Wim van Lent, gespecialiseerd 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 ermee om te gaan. 

Het thema is niet alleen interessant voor mannen, 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 gele-
genheid 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  

Donkere wolken boven 
een ziekenhuis
Zorgen om de zorg voor oudere alleenstaanden

door Bas van Vliet

Dit verhaal moet ik even kwijt, want ik vind het verschrikkelijk om dit mee te ma-
ken en vooral voor eenzame ouderen.

Het begon met de operatie en 
de nieuwe heup die ik heb ge-
kregen. 
Je komt dan in een ziekenhuis 
terecht en daar lag ik op een ka-
mer samen met een mevrouw 
van 98 jaar. De dame was ont-
zettend vriendelijk en kwam 
heel zorgzaam over. Zo nu en 
dan zwaaiden we naar elkaar, 
soms zelfs in de nacht en toen 
merkte ik dat zij zo nu en dan 
lag te huilen en veel in de verte 
staarde.
Ik ben naar haar toe gegaan en 
heb een praatje gemaakt. Ze 
lachte met natte ogen toen ik 
vroeg wat er aan de hand was. 
Ze raakte even mijn hand aan en 
begon haar verhaal.
Ze vertelde dat ze 98 jaar was en 
geen gehoorapparaat nodig had 
en dat het lezen ook nog zonder 
bril ging, behalve de kleine let-
tertjes. Toen ze vroeg hoe oud ik 
was en ik ‘74’ antwoordde, zei 
ze: “Mijn man is 24 jaar geleden 
gestorven en mijn zoon is drie 
maanden geleden op 74-jarige 
leeftijd gestorven aan darmkan-
ker”. Ze vertelde dat ze verder 
geen kinderen kleinkinderen of 
naaste familie had. “Alleen een 
paar nichten en neven, maar die 
hebben het altijd druk.”
Ze vertelde ook dat ze alleen 
woont en het heerlijk vindt als 
er zo nu en dan iemand langs 
komt om koffie te drinken. “Ik 
kijk glimlachend toe als de laat-
ste slokken snel opgedronken 
worden, want ze hebben het 
altijd druk. Benzine tanken, 
boodschappen doen, wasma-
chine aanzetten, enzovoort. Ik 
denk dan aan vroeger, toen had-
den we het echt druk.”

Ze bleef steeds optimistisch, tot 
gisteren. Om twee uur zou ze 
bezoek krijgen van haar buren, 
maar die kwamen niet, zon-
der af te bellen. Gelukkig had 
de zuster haar beloofd om even 
met haar buiten te gaan wande-
len, maar de zuster moest op-
eens bijspringen op een andere 
afdeling….
Ze had ook een brief gekre-
gen dat zij in plaats van twee 
keer per week nog maar één 
keer huishoudelijke hulp ver-
goed krijgt. Normaal gaat hier 
een van de kinderen achteraan, 
maar hier zou een buurman wel 
eens naar kijken, zei ze.
Maar het ergste kwam vanoch-
tend: de dokter kwam langs en 
vertelde dat ze naar huis mocht, 
omdat er geen plaats was in een 
verzorgingshuis en in het zie-
kenhuis kon ze ook niet langer 
blijven. Met tranen in de ogen 
zei ze tegen de dokter dat zij dat 
niet zag zitten en dat niet aan-
durfde. Maar volgens de dokter 
was dat geen probleem, want 
ze kan zelfstandig naar de wc, 
krijgt twee keer per dag thuis-
zorg en er zal haar geleerd wor-
den hoe zichzelf verder kan be-
helpen. Ondanks dat het haar 
beloofd was, werd er nog eens 
duidelijk gezegd dat er geen 
plaats was in het verzorgings-
huis.

We zaten aan tafel en praatten 
verder over dit verhaal. Ik zei te-
gen haar dat ze vol moest blij-
ven houden dat ze niet alleen 
thuis kon zijn. Iemand van 98 
jaar en zo’n slechte gezondheid, 
dat kan toch niet. Intussen was 

de zuster naar binnen gekomen 
en had meegeluisterd. Ze legde 
uit dat zij de katheter ging ver-
wijderen en dat ze zo vast kon 
wennen om naar huis te gaan. 
Terwijl zij naar bed ging praatte 
ik nog even met de zuster. Die 
vond het allemaal ook erg, maar 
zei dat zij er niets aan doen kon. 
“Ze kan helaas niet hier blijven 
en er is ook geen plaats ergens 
anders.” Ze schudde haar hoofd 
en ging de mevrouw verder hel-
pen.
Plotseling draaide de verpleeg-
ster zich om, liep naar mij toe 
en zei met duidelijk vochtige 
ogen: “Komt u even bij haar zit-
ten, dan ga ik nog even met de 
dokter overleggen.”

Terwijl ik bij haar zat vroeg ik 
wat zij het liefste wilde nu. “Nog 
twee jaar leven en 100 worden. 
Een eigen kamertje en een bel-
letje om mijn nek zodat ik kan 
bellen als er iets is. Bellen, al 
is het naar de nadere kant van 
de wereld, want bezoek krijg 
ik toch weinig en daar is vast 
wel iemand met wie ik praten 
kan. Ik heb heel mijn leven be-
lasting betaald en hard gewerkt. 
Nu vinden ze mij te oud en kost 
ik alleen maar geld en tel niet 
meer mee. Het leven heeft zo 
geen zin meer.
Oegstgeest was vroeger een 
vriendelijk dorpje, maar is nu 
met al die stadsmensen veran-
derd in een kil stadje. Alleen 
maar commentaar op een paal-
tje of iets anders en dat het moet 
veranderd worden. Zo ziet mijn 
woonplaats eruit. Maar eigenlijk 
is het overal zo. Kijk maar naar 
Voorburg. Daar heeft een hand-

vol nieuwkomers ervoor ge-
zorgd dat de kerkklok niet meer 
hard mag slaan. Te gek voor 
woorden toch? Kerkklokken lui-
den heel mijn leven al.”
Toen de zuster even later terug 
kwam, vertelde die dat ze nog 
even kon blijven en dat men 
verder ging zoeken. De vrouw 
straalde helemaal, ondanks het 
feit dat de zuster zei dat ze er 
niet te veel van moest verwach-
ten, maar dat ieder zijn best 
ging doen.

Ik zat hierover na te denken en 
begrijp dat er niet veel aan te 
doen is, maar toch vraag ik mij 
af: Hoe komt dit zo?
Het is toch verschrikkelijk en 
ongelooflijk om mee te ma-
ken. Een vrouw op hoge leef-
tijd, geen partner of kinderen, 
alleen wat kennissen, wordt zo 
aan haar lot overgelaten. Hoe 
kan iemand met zo’n slechte ge-
zondheid, met twee keer thuis-
zorg per dag en een keer in de 
week hulp, nog alleen wonen?
’s Avonds zaten we bij een kop-
je thee zwijgend te kijken naar 
de donkere wolken die voor-
bij dreven. Ze keek mij aan en 
zei: “Kijk dat is een slecht voor-
teken die donkere wolken. Dat 

is geen toeval meer.” De tranen 
sprongen in haar ogen en dan 
valt het niet mee om iemand 
dan nog op te beuren. Ze legde 
haar hand op mijn schouder en 
zei: ”Welterusten. Ik ga de zus-
ter bellen om met uit te kleden.”
Die nacht hebben we allebei 
slecht geslapen. Zo nu en dan 
zwaaiden we even naar elkaar.
Ik mocht ’s morgens naar huis. 
Ik heb een vrouw die mij op 
mijn wenken bedient en met 
mij praat. Ik krijg thuiszorg en 
fysio aan huis. Maar wat krijgt 
deze mevrouw?
Ondanks dat ze 98 jaar is en bij-
na haar hele leven gezond is ge-
weest en hard gewerkt heeft. 
Ondanks dit wordt ze als het 
ware, aan de kant gezet. Dat 
mag toch niet gebeuren? Maar 
toch gebeurt dit, bij haar en niet 
alleen bij haar. 
Is er echt geen plaats meer in 
een verzorgingshuis of wordt 
dit te makkelijk gezegd? Mis-
schien zie ik het verkeerd???

Zojuist heb ik haar nog even ge-
beld. Ze is naar een revalidatie-
centrum gebracht ter voorberei-
ding om naar huis te gaan.

Droevig!!

98 jaar en alleen in een ziekenhuisbed...

Donkere wolken boven een ziekenhuis



4 Groene Hart Koerier
woensdag 11 augustus 2021

Huttenbouwnieuws 
Hazerswoude-Rijndijk
Jeugdvakantieweek en 
Huttenbouw organiseren
23 t/m 27 augustus is er een week met sport -
en spelactiviteiten voor  de  jeugd. 

Een greep uit de activiteiten; poppendokter, zandsculpturen, schuimparty, polderbaggertocht voor ie-
dereen met een zwemdiploma, een tentendorp t/m 13 jaar. Ook kun je skeeleren met VIJK, gymmen 
bij Aspasia, tennissen op het HTC terrein  en nog veel meer. 
Als middelbare scholier zijn er dit jaar ook meerdere activiteiten te volgen. De activiteiten gaan via in-
schrijving. Wij hanteren de Corona maatregelen die op dat moment gelden. Verder kunnen we jouw 
hulp goed gebruiken! Lees en meld je aan op www.jeugdwerk-hazerswoude.nl. 

Wij hebben er weer zin in! Ben jij er ook bij?

Ingezonden brief

Snapt u het nog???

Vorige week is er 
een nieuw ver-
keersbord (Waar-
schuwing) ge-
plaatst 

"U nadert een voor-
rangskruising over 150 
meter"

Dit terwijl de Bent-
woudlaan helemaal 
geen voorrangsweg is , 
het verkeer van de Zeg-
waartseweg heeft voor-
rang op de Bentwoud-
laan.

Ook is dit bord pal onder een boom en voor het 30 km bord 
geplaatst.

Wij begrijpen niet dat men op deze wijze een verkeersbord 
plaatst terwijl 5 meter verder ruimte genoeg is.

Cor Bregman 
Zegwaartseweg 
Benthuizen 

Mats van der Voort 
één van de 

winnaars van de 
Euro 2020 bal van 

de Groene Hart 
Koerier is er 

helemaal klaar 
voor!

Iza Wesselingh 
was net op 

vakantie toen de 
Euro 2020 ballen 
werden uitgereikt.

Maar vlak 
daarna was ze er 
toch ook wel erg 

blij mee!
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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 15 augustus  09.30 uur Ds M.A. van 

den Berg; 18.00 uur Ds P.J. Krijgsman
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 15 augustus 10.00 uur 
 Ds A.J.G. Dronkert, Den haag
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 15 augustus  09.30 uur Leesdienst 

en 18.30 uur  Student J.M.Evers 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 15 augustus 09.00 uur 

Communieviering. Voorg. Past. S. Zuidersma 
met zang van Cantores en Cantu. 

 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 15 augustus   09.30 uur 
 Ds Marlous van Doorne, 't Harde 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 15 augustus   
 09.30 uur Prof.dr. M.J.Paul, Ede
 18.30 uur Ds A.B. van Campen

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

In 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 15 aug. 10.00 uur: 
Dominee J. Hulzebosch uit Al-
phen a/d Rijn
Zondag 22 aug. 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel. 

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 Brugkerk op woensdag 11 
augustus en in de Ontmoetings-
kerk op woensdagen 18 augus-
tus.

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.

FILMAVOND
Op vrijdagavond 27 augus-
tus wordt in de Ontmoetings-
kerk de film De Dirigent ver-
toond. De film speelt zich af in 
1924. De Neder¬landse Anto-
nia Brico, gespeeld door Chris-
tianne de Bruijn, is als kind ge-
emigreerd naar de Verenigde 
Staten en wil professioneel di-
rigent worden. Begin 20e eeuw 
is een vrouwelijke dirigent niet 
sociaal ge¬accepteerd en Brico 
ondervindt dan ook van verschil-
lende personen te¬genwerking. 
Ze zet toch door en als profes-
sioneel dirigent debuteert ze op 
24-jarige leeftijd bij het Berlijns 
Philharmonisch orkest. Daarna 
leidt ze nog diverse andere be-
langrijke orkesten. De film be-
gint om 20.00 uur, er is koffie en 
thee vooraf. Na afloop kunt u op 
eigen kosten een drankje drin-
ken bij de bar. Toegangsprijs be-
draagt € 5,00. Graag aanmelden 
bij Agaath Koers: jaarthema-
groep@pknkoudekerk.nl  of tel. 
06 1231 7899

NAAR DE BERNARDUSKERK 
VOOR EEN VIERING OF 

OPENSTELLING                                          
Zondag 15 augustus 10.30 uur:  
De Bernarduskerk is open van 
10.30 tot 11.30 uur om even rus-
tig te zitten, te bidden of een 
kaarsje aan te steken. Enkele 
koorleden zingen en er wordt 
door Dhr. Nico Wesselingh op 
het orgel gespeeld. Voor deze 
openstelling hoeft u zich niet 
aan te melden. 

Zondag 22 aug. 10.30 uur: Eu-
charistieviering waarin pastoor 
Peeters voorgaat. Enkele koorle-
den zullen zingen. De organiste 
is mevr. Anne–Marie de Groot-
Wesselingh.  Aanmelden van te-
voren is wel prettig, maar het 
hoeft niet. Dit kan via telefoon-
nummer 071-3414210 of email-
adres: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl.  De regels be-
treffende het afstand houden, 
zijn nog steeds van kracht.                          
                          

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 Wereldoorlog en 
de bevrijding. Verhalen, die we 
soms graag willen delen of door-
vertellen. Daar willen wij u de 
gelegenheid voor geven en daar 
doen we ons huis, onze tuin 
en de kerkdeur voor open. Op 
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

Hazelnoot citroen 
slagroomtaartje                                                                  5,95

Aanbiedingen van 12 t/m 18 augustus:

Bitterkoekjes  150 gram                                                                 2,50Dorpsstraat 138 -Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203 - Whatsapp; 06-86820002

50-70%
KORTING

* MET UITZONDERING VAN BASIS EN NIEUW NAJAARSCOLLECTIE.

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

NU ALLE DAMES 
ZOMER KLEDING*

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

UITVERKOOP GRaTIs VOETEnsPREEKUUR

OP afsPRaaK OP dInsdaG Van 

13.30 - 14.30 UUR

BEl Ons OP 071- 204 02 39

Benieuwd hoe uw nieuwe schoenen lopen? 

 
Kom naar het loopcentrum en test onze loopbrug (binnen/buiten). 
Gratis parkeren voor de deur!

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Loopcentrum Rijnland
powered by

Loop eens binnen of reserveer je bezoek op
www.loopcentrumrijnland.nl

Wij helpen 
u via 

preventie- 
schermen, 
veilig via

voorschriften 
RIVM!

GRaTIs 3d scan
Van € 59,95 

VOOR € 49,95

 
EnKEl PaREn

VOOR € 99,95

 
allE PaREn Van € 199,95 

VOOR € 139,95€ 99,95

Kassa KORTInG

€ 10,00

129,95
49,95

149,95
49,95

149,95
49,95
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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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Bezorgklachten inspreken op het 
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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

Ongerept

‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien.’ Sorry, beroepsdeforma-
tie... Ik ging naar het Oostvaartpad om die verfoeide verlichting te 
zien. We hebben het nu over de Geer en Buurtpolder maar tevens 
over de Riethoornse polder en de Boterpolder.
De beugeltjes-generatie had zich nog lang niet aangekondigd, toen 
ik dagelijks naar Alphen fietste. Eerst als leerling: langs de Gemene-
weg, de Koudekerkse Brug, Zwaantjeskerk, de Rijndijk en het splin-
ternieuwe Avifauna (1952) naar het Burgemeester Visserpark. Eind-
station: het Christelijk Lyceum. Later voerde de route me langs de 
Voorweg, de Loete, de Coppierenkade en het Alphense Rietveld. 
Weer later werd de Burgemeester Smitweg in het circuit opgeno-
men.
En nog veel later - die goeie HBS was omgetoverd tot het Groene 
Hart Lyceum en ik was van leerling leraar geworden - ging ik via 
het Oostvaartpad, Spookverlaat, het tunneltje onder de N11 en de 
straten van Kerk en Zanen naar de Tolstraat.
Er is in die zeventig jaar wel het een en ander veranderd in de pol-
ders ten noorden van Hazerswoude. Ik vraag me wel eens af of we 
nog wel van ‘ongerept polderlandschap’ kunnen spreken: geen ge-
riefbosjes meer (ik vermoed dat hele generaties niet weten wat dat 
zijn/waren en er misschien wel een dubieuze betekenis aan hech-
ten), her en der grote loopstallen, nieuwe boerderijen, pittoreske 
uitspanningen en (bijv. langs de Smitweg, de Ten Heuvelhofweg 
en de Den Hollanderweg) tuinderswoningen, kassen en loodsen.
Laat ik voorop stellen dat ik een ongelooflijke bewondering heb 
voor jonge mensen die een bedrijf opstarten, maar...  nieuwe be-
drijven vereisen uiteraard ingrijpen in de natuur: koeien driekwart 
jaar aan de ketting leggen, doen we niet meer, die moeten ruimte 
hebben! Het moet echter gezegd worden dat de Vogelwerkgroep 
(en andere natuurliefhebbers) langs de Kruiskade (en óók in De 
Wilck, zij het dan in de Groenendijkse polder) een fantastisch mooi 
stukje natuur hebben gecreëerd. ‘Gecreëerd, in wezen is de meeste 
natuur in Nederland cultuur.
Oké, we gingen de verlichting bekijken: ontsiert ze het landschap 
of bevordert ze de veiligheid, waaraan moeten we prioriteit geven? 
Als ik via de Gemeneweg naar Hazerswoude fiets, vind ik de Gele, 
de Rooie en de Blauwe Wip interessanter en meer passend in het 
landschap dan die gigantische witte staketsels. Maar ja, ga maar 
eens de strijd aan met Groene-Stroomfanaten. En wat denk je als er 
weer zo’n zendmast verrijst... 
Ik stond dus op het Oostvaartpad en ik zag twee statige ooievaars 
die op de pas gemaaide weilanden op zoek waren naar smakelijke 
hapjes en ik had geen oog meer voor de reeks met zonnepanelen 
bedekte lantaarnpalen.
Ik heb geen moeite met het verlichtingslint (het zou met een paal-
tje of wat minder kunnen), maar dat is niet relevant. Heel positief 
vind ik dat talrijke mensen (via de GHK) hebben gereageerd op de 
plaatsing van de verlichting. Het moge duidelijk zijn dat veel men-
sen betrokken zijn bij hun leefmilieu en dus gehoord willen wor-
den vóór een proces dat daarmee te maken heeft, gestart wordt. En 
dat mag de verantwoordelijke wetrhouder zich aantrekken! Het is 
echter een duivels dilemma: ongelimiteerde inspraak kan een pro-
cedure irritant verlengen. En als het dan om veiligheid gaat... niet 
zo eenvoudig

 Wist
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Wederom donatie door AH Beugelsdijk – 
Hazerswoude-Dorp t.b.v ROPARUN 2021.
Gedurende een paar weken werd bij Albert Heijn in Hazerswoude-Dorp middels 
de statiegeld-automaat geld ingezameld voor het team de Rhijndrifters uit Rijn-
woude dat op dit jaar meedoet aan de ROPARUN; 's werelds langste non-stop esta-
fetteloop. 

Namens de Rhijndrifters nam Frits Nijhof de cheque in ontvangst

Dankzij de enthousiaste mede-
werking en inzet op het juis-
te moment van Onno Beugels-
dijk heeft deze statiegeldactie € 
300,-- opgebracht; een gewel-
dig bedrag voor het goede doel. 
Eigenlijk moet het team niet al-
leen Onno bedanken, maar alle 
klanten van deze ‘Appie-super-
markt’ in ‘t Dorp. Immers zij le-
verden hun lege flessen op het 
juiste moment in. 
Voor de goede orde: Het doel 
van de ROPARUN is zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen tenein-
de de palliatieve zorg voor men-
sen met kanker te verbeteren. 

200 km achter de rug.
De Roparun wordt normaliter 
georganiseerd van Parijs naar 
Rotterdam, resp. Bremen naar 
Rotterdam, een afstand van 
ruim 530 km. Zoals reeds ver-
woord, het doel van deze run is 
zoveel mogelijk geld in te zame-
len teneinde de palliatieve zorg 
voor mensen met kanker te ver-
beteren. 
Ten gevolge van de coronapan-
demie werd de editie van 2020 
afgelast. Vanuit de ROPARUN 
organisatie is begin dit jaar de 
knoop doorgehakt om een al-
ternatieve ROPARUN te organi-
seren in Nederland. 
Dit jaar was de afstand in twee 
delen opgesplitst, t.w. ca. 200 
km in eigen regio en een twee-
de deel in Limburg. De Rhijn-
drifters hebben deze eerste km’s 
in het Pinksterweekend – 22 
mei - gelopen in Rijnwoude, 
Het team heeft toen in totaal 
ruim 200 km in 2 x 4 rondes á 
25 km gelopen, waarbij sport-
school Sport2BFit als basiskamp 
fungeerde. De route gaat door 
alle vier de dorpskernen t.w.: 
Hazerswoude-Rijndijk – Bent-
huizen - Hazerswoude-Dorp en 
Koudekerk.

Nog 300 km te gaan.
Begin oktober staat de tweede 
etappe op het programma en 
wel op 2 op 3 oktober in Lim-
burg en Brabant. Dan moet het  
team ruim 300 km non-stop 
hardlopen. Als start – en finish-
plaats fungeert het PinkPop fes-
tival terrein in Landgraaf, 
Op moment bestaat het team uit 
zo’n 20 Rhijndrifters en heeft 
zich ten doel gesteld om 10.000 
euro in te zamelen voor dit 
doel. Team 341 heeft al een aan-
tal teamsponsors bij elkaar, wel-
ke ons financieel ondersteunen, 
resp. met materialen helpen, 
echter, we zijn nog op zoek naar 
twee personenbusjes, enkele li-
ters benzine t.b.v. de voertuigen 

en niet te vergeten goede voe-
ding is heel goed bruikbaar. Dit 
alles is nodig om onze bijzonde-
re prestatie te verwezenlijken en 
de Stichting ROPARUN te steu-
nen aan hun goede doelen of 
projecten die bijdragen aan de 
missie van ROPARUN:  

‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven’.
U kunt u ons ook direct onder-
steunen via onze site   https://
www.rhijndrifters.nl/    Daar 
vindt u rechtsboven een knop: 
Doneer. Via deze link kunt u ons 
direct sponsoren. Een andere, 
wellicht wat simpeler mogelijk-
heid is u bijdrage oever te ma-
ken op het IBAN nummer van 
onze Stichting; deze luidt:  NL 
82 RABO 0349148430, dan wel 
gebruik te maken van onze QR 
code.

Elke donatie, hoe klein ook. is 
van harte welkom! 
Wilt u nadere informatie, mail 
dan even met Frits Nijhof  [fj.
nijhof@ziggo.nl] 
Correspondent Groene Hart 
Koerier,  PR - man v/d Rhijn-
drifters, tevens ROPARUN – ve-
teraan.

Het enthousiaste Rhijndriftersteam 
dat de klus moet gaan klaren!

Windturbines 
overal tot last?
Meerdere malen zijn de nog te plaatsen grote windtur-
bines al onderwerp van gesprek geweest in de Groene 
Hart Koerier. 

Daar zijn we niet enige in blijkt. Rob Schellingerhout - oud Koude-
kerkeker - maar nu woonachtig in het Brabantse en nog steeds lezer 
(digitaal) van onze krant stuurde ons onderstaand bericht uit Dag-
blad De Limburger van onlangs.

U staat dus niet alleen in uw klachten en het is zaak daar scherp op 
toe te zien want uit dit bericht blijkt dat de windturbines al zijn ge-
plaatst en klagen achteraf heeft natuurlijk weinig zin!

'Prikken zonder afspraak'
Vanaf maandag 2 augustus is de de GGD Hollands Mid-
den gestart 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. 

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 langs-
komt. 
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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 ge-
sloten van 16 t/m 21 augustus
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

Proeftuin On Tour natuurmarkt: 
praktische tips voor een  
duurzame leefstijl

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 inge-
schreven:

- N. van Doorne, Ambachtsplein 4 C Hazerswoude-Dorp
- S. Şeremet, Vorselenburgstraat 27 Alphen aan den Rijn
- V. Gaidarji, Vorselenburgstraat 27 Alphen aan den Rijn
- T. Watras, Westpark 84 Boskoop
-  S. Schurink, laatst bekende adres Noorderkeerkring 20 

Alphen aan den Rijn
- E.P. Purba, Rijndijk 136 Hazerswoude-Rijndijk

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenge-

noemde 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 bovengenoemde 
personen op in de BRP als vertrokken met onbekende bestem-
ming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

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

Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw 
Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn’ 
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen 
aan den Rijn maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op 6 juli 2021 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluis-

seweg, Alphen aan den Rijn’ is vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan maakt de realisatie van zeven rijwoningen, 
twee vrijstaande woningen en openbaar gebied mogelijk. 
De rijwoningen zijn al eerder vergund en worden meege-
nomen in dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt op percelen die zijn gelegen tussen de 
Gouwsluisseweg en de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn. 
Het plangebied wordt globaal begrensd door het water 

WEEK 32 
11 augustus 2021

Klimaatverandering en teruglopende 
biodiversiteit vragen om een meer 
duurzame leefstijl. Maar hoe pakt u 
dat aan? Bezoek op zondag 29 
augustus in het Prinses Irenebos de 
Proeftuin On Tour, een natuurmarkt 
boordevol inspiratie en informatie. 
Leer wat u kunt doen om de volgende 
generaties een gezonde en leefbare 
aarde door te geven. Met uw dage-
lijkse keuzes heeft u meer invloed 
dan u denkt.
 
Voor jong en oud
Op deze informatie- en inspiratie-
markt is er voor jong en oud iets te 
beleven. Voor kinderen zijn er voor-
leesfeestjes en mini workshops. 
Jongeren en volwassenen kunnen 
inspiratie op doen bij natuurrondlei-
dingen, proeverijen of bij informatie-
kramen over lokaal en plantaardig 
voedsel, biodiversiteit en het belang 
van bestuivers, klimaatbestendige 
vergroening, duurzaamheidsubsi-
dies, energiebesparing en nog veel 
meer. Meer weten over een duurzame 
leefstijl? Bezoek de Proeftuin On Tour 
natuurmarkt!
 
Meer informatie
Het bezoeken van de markt en alle 
activiteiten zijn gratis. Deze markt is 
alleen toegankelijk met een geldig 
coronatoegangs- en legitimatiebe-
wijs. Kijk voor meer informatie op de 
website www.bibliotheekrijnenvenen.
nl/proeftuin-on-tour. U kunt zich hier 
ook inschrijven voor de activiteiten 
zoals rondleidingen, voorleesfeestjes 
en mini workshops.

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:

PROEFTUIN
ON TOUR

natuurmarkt
boordevol
inspiratie

Wanneer:
Hoe laat:

Waar:

Zondag 29 augustus 2021
13:00 - 17:00 uur
Prinses Irenebos (voorheen Park Zegersloot-Noord)

Alphen aan den Rijn

www.bibliotheek
rijnenvenen.nl/
proeftuin-on-tour

Meer info &
aanmelden
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van de Oude Rijn aan de noordzijde, de woningen 
Gouwsluisseweg 2 tot en met 2E aan de oostzijde, 
de straat Gouwsluisseweg aan de zuidzijde en de 
woningen Gouwsluisseweg 18 en Drossaardweg 2 
aan de westzijde.

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.Awgbwgouwsluissew-ON01 
met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 12 
augustus tot en met woensdag 22 september 2021 
voor een periode van zes weken op de volgende 
locaties ter inzage: 
-  informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

plein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. 

-  op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak ID, 
zoek op: NL.IMRO.0484.Awgbwgouwsluissew-ON01.

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

bestemmingsplan indienen’ op de website  
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 ‘Woningbouw 
Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ gaat met 
zaaknummer 349776. 

-  schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw 
reactie duidelijk uw naam, adres en contactgege-
vens en geef aan dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen 
aan den Rijn‘ gaat met zaaknummer 349776. 

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

Ontwerpbesluit Vaststellen hogere 
waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn zijn van plan het volgende besluit te nemen: 
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de 
Gouwsluisseweg 6-16 in Alphen aan den Rijn. Dit 
ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf donderdag 12 augustus tot en met 
woensdag 22 september 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij Gemeente Alphen aan den 
Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeen-
tehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 
2021180134.

Zienswijzen
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over dit 
ontwerpbesluit gedurende deze periode indienen 
bij burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn, via: Omgevingsdienst Midden-Holland, 
postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omge-
vingsdienst Midden-Holland, via telefoonnummer 
088 - 54 50 000. U kunt uw zienswijzen ook per 
e-mail indienen via info@odmh.nl. Alleen belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren 
brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later 
beroep instellen tegen een definitief besluit.

Kennisgeving ontvangst aanvraag 
omgevingsvergunning Groenestein 12 D 
in Hazerswoude-Rijndijk
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 17 maart 2021 een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning ontvangen. Dit betreft het inza-
melen en tijdelijk opslaan van gebruikte naalden 
ter plaatse van de Groenestein 12 D in Hazers-
woude-Rijndijk. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2021084234. De aanvraag betreft een 
reguliere procedure (omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer gelden.

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de 
reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoor-
deeld neemt de ODMH namens 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.

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Tankval 13 in 
Alphen aan den Rijn
Op 26 juli 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den 
Rijn een besluit genomen op de aanvraag met 
kenmerk 2021183177. Dit betreft de aanvraag van 
European Metal Recycling (EMR) voor het wijzigen 
van de inrichting ter plaatse van de Tankval 13 in 
Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend. 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
·  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op 
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan 
den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u 
vinden op de website van Gemeente Alphen aan 
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Gemeente Alphen aan 
den Rijn. De termijn voor het indienen van een 
bezwaar start op 28juli 2021 en bedraagt 6 weken. 
Het besluit blijft ook bij het indienen van een 
bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur digitaal 
ingediend via de website van de gemeente:  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden 
ingediend via gemeente@alphenaandenrijn.nl 
of per post worden gestuurd naar College van burg-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 
t.a.v. bezwaarschriftencommissie, Postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de 
motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij 
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen 
en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening 
Indien er een spoedeisend belang is kan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden 
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden 
ondertekend en moet ten minste uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het verzoek bevatten. 
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven op welk tele-
foonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er 
kan alleen een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden aangevraagd op de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor 

is een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

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

Kennisgeving ontvangst aanvraag 
m0190 Baronie 100A in Alphen aan 
den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland 
(ODMH) heeft op 27 juli 2021 een aanvraag 
voor een verzoek tot ontheffing voor het 
plaatsen van een vetafscheider ontvangen ter 
plaatse van de Baronie 100A in Alphen aan 
den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2021218440.

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de 
reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoor-
deeld neemt de ODMH namens 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:

-  Fayon B.V., H. Kamerlingh Onnesweg 11 A in 
Alphen aan den Rijn: het oprichten van een groot-
handel tussen leveranciers – dropshipping

-  Agorá 40 - Gifts, Interior & Pastry, Julianastraat 40 
in Alphen aan den Rijn: het oprichten van een 
bedrijf in het verkopen van woonaccessoires

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

Anterieure overeenkomst sloop van de 
boerderij en realisatie van 13 woningen, 
Noordeinde 50, Aarlanderveen 
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij met Bolton Ontwikkeling 
B.V. voor Noordeinde 50 in Aarlanderveen een over-
eenkomst hebben gesloten volgens artikel 6.24 
Wet ruimtelijke ordening voor het slopen van de 
aanwezige boerderij en het realiseren van dertien 
woningen. 

Inzage
De zakelijke opgave van de inhoud van de overeen-
komst (Zakelijke opgave Anterieure overeenkomst 
Noordeinde 11 C-D) ligt met ingang van  
12 augustus 2021 tot en met 22 september 2021 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis van Alphen aan den Rijn. 

Hoe kunt u reageren?
Voor informatie over de zakelijke opgave kunt u 
contact opnemen met Lars Blokker van team 
Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw 
Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt, op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang 
met artikel 3:12 van de Algemene wet bestuurs-
recht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ met 
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ingang van 12 augustus tot en met 22 september 
2021 (gedurende een periode van zes weken) voor 
iedereen ter inzage ligt.

Aanleiding en doel
Aan de Kortsteekterweg 26 in Alphen aan den Rijn 
is een voormalige varkenshouderij aanwezig met 
bijbehorende opstellen. De initiatiefnemer is voor-
nemens om de bestaande agrarische bebouwing 
met een totale oppervlakte van circa 2000 m2 te 
saneren en middels de Ruimte voor ruimteregeling 
twee woningen te realiseren.
De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen 
- eerste herziening' dat ter plaatse van het plange-
bied geldt. 
Om de planontwikkeling mogelijk te maken is voor-
liggend bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, 
Alphen aan den Rijn’ opgesteld. 

Hoe kunt u het plan inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.Akortsteekterweg26-ON01, 
met bijbehorende stukken kunt u van  
12 augustus tot en met 22 september 2021 inzien 
bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Stad-
huisplein 1 in Alphen aan den Rijn (voor actuele 
openingstijden zie www.alphenaandenrijn.nl). 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbe-
horende stukken ook digitaal inzien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak door te 
zoeken op het identificatienummer:   
NL.IMRO.0484.Akortsteekterweg26-ON01. Deze 
mogelijkheid heeft u ook bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis.

Hoe kunt u reageren?
Binnen eerdergenoemde termijn van tervisieleg-
ging kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
1.  Digitaal via het formulier ‘Zienswijze bestem-

mingsplan indienen’, te vinden op www.alphen-
aandenrijn.nl/Onlineregelen/Zienswijze_
bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft u 
DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. 
In het formulier geeft u duidelijk aan dat het om 
het ontwerpbestemmingsplan Kortsteekterweg 
26, Alphen aan den Rijn gaat met zaaknummer 
386124. Meer informatie over het digitaal 
indienen van zienswijzen kunt u vinden op  
www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_organisatie/
Contact/Invloed_bezwaar_klachten/Zienswijze_
ontwerpbestemmingsplan_indienen.

2.  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld 
in uw reactie duidelijk uw naam, adres en contact-
gegevens en geef aan dat het om het ontwerpbe-
stemmingsplan Kortsteekterweg 26, Alphen aan 
den Rijn gaat met zaaknummer 386124.

3.  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Office Management 
van team Ruimte van Gemeente Alphen aan den 
Rijn op telefoonnummer 140172. Van de monde-
linge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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

Vergunningen
29 juli tot en met 4 augustus 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.

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
-  Hogedijk 3  

realiseren aanbouw voorzijde stal voor melkro-
bots (V2021/673) 

Alphen aan den Rijn
-  Goudse Rijpad 40  

realiseren aanbouw (V2021/664) 
-  plan 'Landgoed Verboom' (nabij Westkanaalweg 

18a) 
aanleggen zeven bruggen terrein landgoed 
(V2021/668) 

-  Stationsplein 15  
plaatsen twee airco-units (V2021/670) 

-  Stationsstraat 42  
realiseren aanbouw achterzijde woning 
(V2021/671) 

-  Westkanaalweg (perceel 7177, kavel 1) 
bouwen woning met bijgebouw (V2021/672) 

-  Langenhorst 10  
vervangen bestaande dakkapel achterzijde 
woning (V2021/675) 

-  Charlotte van Pallandtlaan 29  
aanleggen inrit (V2021/674) 

-  Prinses Margrietlaan 3  
transformeren bestaand kantoorgebouw naar 131 
woningen (V2021/676) 

-  Van Lennepstraat 45  
plaatsen airco-buitenunit op uitbouw 
(V2021/678) 

-  Pakistanstraat 1  
vervangen glazen bouwstenen door metselwerk 
aan zijgevel (V2021/680) 

-  De Schans 25  
realiseren interne wijzigingen en aanleggen oprit 
buiten (V2021/681) 

Boskoop
-  Halve Raak 62  

bouwen veldschuur (V2021/679) 
Hazerswoude-Dorp
-  Noorddijk 1A  

herstellen fundering (V2021/665) 
-  Dorpsstraat 272  

vervangen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/667) 

-  Frans Halsstraat 5  
plaatsen dakopbouw (V2021/677) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 5A (5)  

bouwen schuur (V2021/666) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 25  

realiseren twee B&B-appartementen (V2021/669) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Julianastraat 34 (29-07-2021)   

plaatsen geurfilterkast met afvoer naar buiten 
(V2021/497) 

-  Boterbloemweg 17 (30-07-2021)   
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/535) 

-  Conradstraat 25 (02-08-2021)   
plaatsen luifel boven voordeur (V2021/590) 

-  Produktieweg 3 (03-08-2021)   
uitbreiden bestaand bedrijfspand (V2021/430) 

-  Watermunt 63 (03-08-2021)   
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/620) 

-  Frederik Hendrikstraat 2 (03-08-2021)  
wijzigen gevel en toevoegen overdekte buiten-
ruimte (V2021/583) 

-  Lisdodde 97 (03-08-2021)   
plaatsen transparante en wegschuifbare balkon-
beglazing (V2021/603) 

-  Bedrijventerrein Hoogewaard/J.G. van der 
Stoopweg (03-08-2021)   
bouwen bedrijfspand met kantoor (V2021/330) 

-  Marezatendreef 80 (03-08-2021)   
realiseren dakopbouw (V2021/606) 

-  Marezatendreef 56 (03-08-2021)   
realiseren dakopbouw (V2021/607) 

Boskoop
-  Rijneveld 62 (02-08-2021)   

bouwen nieuwe kas (V2021/585) 
-  Mendelweg 36 (03-08-2021)   

groter maken opening muur voor nieuwe keuken 
(V2021/516) 

Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 133 (03-08-2021)   

dempen sloot (V2021/472) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Jacob Reviusstraat 9 t/m 55 (02-08-2021)   

versterken bestaande galerijvloerconstructies 
(V2021/543)

Koudekerk aan den Rijn
-  langs Dorpsstraat 50-70B (03-08-2021)   

vervangen oeverconstructie door stalen 
damwand met betonnen deksloof (V2021/494) 

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
-  Polderpeil 308   

realiseren dakopbouw en verbreden kozijn voor-
zijde (V2021/573) 

-  nabij Aarkade  
uitvoeren gestuurde boring ten behoeve van 
datatransport (V2021/480) 

-  Van Lennepstraat 36  
aanleggen inrit (V2021/526) 

-  Energieweg 8  
afwijken bestemmingsplan voor in gebruik 
nemen kantoor (V2021/552) 

Benthuizen
-  Verbreepark 25   

verbouwen, uitbreiden en verduurzamen 
bestaande sporthal (V2021/509) 

Boskoop
-  achter Zuidkade 103   

bouwen verwerkingsruimte (V2021/443) 
Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 6A  

bouwen woning met aangrenzende berging en 
losstaande garage (V2021/567) 

Zwammerdam
-  Molenstraat 15  

transformeren garage/werkplaats naar woning en 
maken dakopbouw (V2021/578) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  door Gemeente Alphen aan den Rijn   

Oldtimerdag Alphen aan den Rijn op 11 
september 2021 (E2021/106)

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.
Aliiander B.V.  heeft ontheffing gekregen om van  
27 september 2021 tot en met 24 juni 2022 diverse 
objecten te plaatsen in het openbaar gebied ter 
hoogte van de Walenburg 150 & Eikenhorst 60 te 
Alphen aan den Rijn.
                  
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 9 september 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 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH te Den Haag.
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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.).

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
Klaverhof 16

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 
doen via 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.

Jaarmarkt 2021 
Hazerswoude-Dorp 
afgelast!!!!
De organisatie van de Jaarmarkt in Hazerswou-
de-Dorp bericht het volgende:
‘Afgelopen week hebben wij tot 
onze spijt “de stekker” uit onze 
jaarmarkt activiteiten 2021 
moeten trekken.
Tot het laatste moment hebben 
we hoop gehouden dat we (een 
deel van) onze activiteiten kon-
den laten doorgaan, helaas heb-
ben we moeten besluiten dat we 
dit niet kunnen.
De wet en regelgeving rondom 
Covid-19 en onze verschillende 
activiteiten is zodanig lastig dat 
we dit als Stichting niet kunnen 
waarmaken.
Natuurlijk zijn we teleurge-
steld want we hadden graag u 
en onszelf een mooie feestweek 
gegund na deze periode van so-
ciale beperkingen. 

WE HEBBEN NU AL ONZE PIJ-

LEN GERICHT OP DE JAAR-
MARKT 2022!
Alle plannen van dit jaar nemen 
we mee naar volgende jaar zo-
dat we dan samen met u een 
gave feestweek kunnen maken.
De afgelopen periode hebben 
we al veel hulp op verschillende 
manieren van velen ontvangen,
wij hopen dat we volgend jaar 
weer van deze hulp gebruik 
mogen maken.’

Onze sponsors en braderie 
standhouders zullen wij apart 
benaderen, geef ons daarvoor 
even de tijd om dit goed te or-
ganiseren.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Saskia Heemskerk
Mijn naam is Saskia Heemskerk en ik 
woon samen met mijn partner Pieter 
Heemskerk en onze drie  leuke kinderen 
in Hazerswoude-Rijndijk. 
Ik ben geboren in Alkmaar en daarna 
heb ik gewoond in Waddinxveen. Vanaf 
m’n veertiende woon ik in Hazerswoude. 
Eerst op de Burmadeweg, daarna aan het 
Helène Swarthplantsoen en nu aan de 
Rijndijk. Ik vind Hazerswoude-Rijndijk een 
fijne plek om te wonen. Vroeger wilde ik 
altijd in een stad wonen, maar nu vind ik 
het heerlijk hier.
Sinds 2019 verhuren wij 3 duurzame 
accommodaties waar totaal 10 personen 
kunnen verblijven. Wat een aantal jaren 
daarvoor nog één huisje was wat leuk 
was om ‘erbij’ te verhuren, hebben we er 
nu gewoon een heel bedrijf bij. Het is ontzettend leuk om gasten te ontvangen vanuit diverse 
windstreken. De afgelopen tijd vooral Nederlanders, maar daarvoor ontvingen we mensen vanuit 
de hele wereld. Dat mensen uit Sri Lanka, Japan of Costa Rica naar Hazerswoude komen is 
toch wel grappig. Maar hoe fantastisch is het als je midden in de natuur verblijft en je op mooie 
afstand van alle mooie plekken in Nederland bent?
Ik werk voor Stichting Actief Rijnwoude als kerncoördinator voor Hazerswoude-Rijndijk. Actief 
Rijnwoude organiseert (samen met andere organisaties) allerlei activiteiten. Mensen kunnen mij 
benaderen als zij iets willen weten wat er bv. in hun kern wordt georganiseerd of als zij hulp willen 
bij bv. een klusje wat zij niet zelf kunnen doen door bv. ouderdom of herstel van een operatie.
Het leukste vind ik het organiseren van wat grotere activiteiten. Dat is al een tijdje niet meer 
gebeurd. De Vrijwilligerscolleges vind ik altijd erg leuk om te organiseren omdat je op die manier 
mensen uit de dorpen met elkaar verbindt. Een vrijwilligerscollege is een innovatief concept voor 
scholing van vrijwilligers door vrijwilligers. Vanuit de gedachte ‘Iedereen heeft een talent’ worden 
kennis en ervaring uit de lokale gemeenschap ingezet om vrijwilligers beter toe te rusten voor 
hun vrijwilligerswerk. Er werden ook colleges georganiseerd voor álle inwoners van de 4 kernen 
zoals bv. over verkeersregels of over de AVG richtlijnen. Ik hoop dat we snel weer zoiets op poten 
kunnen zetten!
Muziek is mijn grootste passie. Als klein kind wilde ik al zangeres worden. Daar heb ik pas veel 
later wat mee gedaan. Nu speel ik samen met Michael Hoogervorst als akoestisch duo met de 
naam: Sun ’n Moon. Daarnaast zing ik ook in een soul & funkband. Met Sun ’n Moon spelen 
we in ‘Americana’ stijl bekende en onbekendere (pop)liedjes. En we hebben sinds een paar 
maanden nu ook een aantal eigen songs. Deze hebben we voor het eerst ten gehore gebracht 
tijdens ons (online) optreden in het DeLaMar Theater afgelopen mei. Naast deze fantastische 
ervaring spelen we graag op (tuin)feestjes en op een terras of restaurant. We kunnen niet 
wachten om weer lekker overal op te treden!
Ik geef het estafettestokje graag door aan Agaath Koers.
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Kleine advertenties
TE HUUR/TE KOOP 

ROLSTOELCAPE van het merk Carry Care, 
model 05, donkerblauw bouclé, gevoerd.  
Z.g.a.n. Tel.0615557257

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

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

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

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

✂

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.

AED-cursus Actief Rijn-
woude in Benthuizen
 

Na de zomervakantie is Actief Rijnwoude van plan een AED-cursus te organise-
ren in Benthuizen.  Onlangs nog tijdens het EK-voetbal heb-
ben we kunnen zien wat het belang van zo’n cursus kan zijn; 
je ziet trouwens steeds meer AED-apparaten in de buurt ver-
schijnen. 

We willen inventariseren of er voldoende animo is om zo’n cursus te or-
ganiseren; de cursusleider gaat van 10 à 12 personen uit. Deze cursus zal 
door een gediplomeerde 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   :

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

LIEVE SCHATTEN die 
ons hielpen toen wij 
donderdag 5 augus-
tus rond half drie 
van de weg raakten 
op de weg van Ha-
zerswoude Dorp naar 
Rijndijk, vlak voor 
de N11, we zijn jul-
lie zo dankbaar! Echt 
geweldig, die spon-
tane uitbarsting van 
daadkracht, steun 
en troost! Wil de ei-
genaar van de KA-
PUCHON- TRUI 
EN SJAAL die onder 
mijn hoofd werden 
gelegd ons even bel-
len: 071-3413839.

Stuur uw kopij/advertenties 

uiterlijk zaterdag aan 

info@groenehartkoerier.nl
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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 dins-
dagavonden 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 los-
se avonden te bezoeken.
De cursus vindt plaats in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2 te 
Leiderdorp. Voor aanmelden, kosten en details kijk op: www.cbi-
leiderdorp.nl
Om de vier weken organiseert het Centrum voor Bezinning en In-
spiratie een avond, waarbij de deelnemers zich verbinden met het 
thema van dat moment. Welke lessen kun je halen uit wat de kos-
mos ons biedt. We verbinden 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 onsterfe-
lijkheid, Ervaringen omzetten in wijsheid, Dood en wedergeboorte 
en Zorg en bescherming.
Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie (CBI) richt zich op men-
sen die op zoek zijn naar innerlijke 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 betrokkenheid.

Wandelroutes Bentwoud
De organisatie van de wandeltocht in het Bentwoud is er weer in geslaagd mooie wandelroutes uit te zetten voor alle afstanden van de wan-
deltocht “Ontdek het Bentwoud” op 19 september.

Zo lopen alle routes over de loopplanken van de sloot bij de grote heuvel. Dus even 
spannend.  Over de oude toegang weg van het Bentwoud en langs de HSL.

Flinke afstanden!
Om  je bovenbenen te trainen gaat de 25 en 20km over de voetbrug van de N209. Dan 
langs het houten beeld van de haas en de 25 km gaat nog door naar de Zoetermeerse 
plas waar gerust kan worden op 12 km.
De 25 en 20 gaat via de Bentwoud driehoek terug en over het viaduct van de N209. Op 
de terugweg gaan alle routes via het Kinderbomen bos, langs het openlucht theater en 
de Avatar rotonde.  Bij deze rotonde kan je even liggen in het gras en kijken naar de 
top van bomen en de lucht. De 10km gaat via een betonpad, op veilige afstand kijken 
of de Schotse Hooglanders zich willen laten zien.

Voor de inwendige mens
Op de terugweg staat bij de kruising van het Woudloperspad en 
Schravenwildertpad een koffiebar met echte ambachtelijke koffie. 

Via het Woudloperspad gaan alle routes terug naar het clubgebouw 
voor een laatste versnapering. 
De organisatie heeft gekozen om vooraf in te  schrijven.  Zodat je 
je eigen starttijd kan kiezen.
I.v.m. corona regels, is na inschrijving niet mogelijk.
Zie ook de website ontdekhetBentwoud.nl

PROGRAMMA VERMEULEN OPEN BENT-
LANDEN TENNISTOERNOOI BIJ BTC  
Conform de traditie, organiseert Benthuizer TennisClub ook dit jaar weer de Ver-
meulen Open Bentlanden, de 38ste editie, in week 33 georganiseerd, van zaterdag 
14 augustus tot en met zondag 22 augustus in de weekenden en avonden. 

Voor de senioren (50+) is er 
van maandag 16 augustus tot 
en met vrijdag 20 augustus, een 
toernooi dat overdag wordt ge-
speeld.
De Vermeulen Groep uit Ben-
thuizen en Wijtman Sport uit 
Zoetermeer sponsoren het toer-
nooi van 2021.  
Precies zoals jullie van ons ge-
wend zijn, worden tennis, spor-
tiviteit en gezelligheid gecombi-
neerd. Dit jaar helaas geen live 
muziek in het finale weekend.

Het aantal deelnemers van het 
50+ toernooi is hoog en zal er 
veel gespeeld worden overdag 
in diverse poules. Vrijdagmid-

dag 20 augustus rond 17:00, na 
de laatste wedstrijd, zullen de 
50+ winnaars worden gehul-
digd in hun prijsuitreiking

Het aantal deelnemers voor het 
hoofdtoernooi, in de weeken-
den en ‘s avonds door de weeks, 
is lager dan andere jaren. Voor 
een aantal onderdelen zullen 
poule wedstrijden worden ge-
speeld en spelen deelnemers 
meer wedstrijden. Voor de on-
derdelen met veel inschrijven, 
wordt gespeeld in een traditio-
nele afvalschema.
Zondag 22 augustus rond 17:00, 
na de laatste wedstrijd, zullen 
de winnaars worden gehuldigd 

in de prijsuitreiking.

De maaltijden worden verzorgd 
door de vrijwilligers van de ver-
eniging. Iedere avond kan geko-
zen worden uit lekkere maal-
tijden zoals: Op zaterdag 14/8 
Pasta Bolognese, op zondag 
15/8 Broodje Hamburger, etc. 

Kijk op de website www.bent-
huizertennis.club voor de wed-
strijden die worden gespeeld 
van beide toernooien en de 
maaltijd(en) van de dag.
We hopen u als toeschouwer te 
verwelkomen om de spelers aan 
te moedigen en onze lekkere 
maaltijden te eten.
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We hebben een aantal tips 
voor u verzameld, waardoor 
u zich toch de koning te rijk 
kunt wanen.

Huur een luxe sloep mét schipper
Bij de Heeren van Rhenen kun je een 
stijlvolle 8- of 10-persoons sloep 
huren mét schipper. Je vertrekt vanaf 
het Eiland van Maurik voor een fraaie 
boottocht over de Lek of Rijn. Onder-
weg kun je aanmeren in oude Rijnstad-
jes als Wijk bij Duurstede, Rhenen of 
Wageningen. Een hele dag het water op 
kost nog geen twintig euro per persoon 
(uitgaande van 8-persoons bezetting).

Meer info: www.deheerenvanrhenen.nl

Voel je Max Verstappen of toch liever 
een Lelijke Eend
Waarom zou je alleen maar een mooie 
auto huren als je trouwt? Het is toch 
zeker zo leuk een luxe Porsche of ca-
briolet te huren op een doordeweekse 
dag en dan lekker te gaan toeren door 
Nederland.. De meeste autoverhuur-
bedrijven bieden je die mogelijkheid al 
voor minder dan honderd euro per dag. 
Als je met drie of vier personen bent, is 
het zelfs nog goedkoper dan het open-
baar vervoer. En zeg nou zelf, het heeft 
toch ook wel wat om eens als patser de 
blits uit te  hangen op de boulevard van 
Zandvoort of Noordwijk.

Maar wil je meer je artistieke kant laten 
zien, dan is het misschien juist wel leuk 
om een Lelijk Eendje, of Fiat 500 te 
huren. Of een ouderwets volkswagen-
busje, waarin je zelfs kunt overnach-
ten, kan natuurlijk ook. Maar nostalgie 
heeft wel zijn prijs. Reken toch gauw 
op zo’n hondervijftig euro voor een dag 
huur.

Meer info: o.a. www.vintageroadtrips.nl 
en www.keveravontuur.nl

Op pad als Pipo de clown en Mamaloe
’t Is weer eens wat anders dan een 
caravan of tent. Huur dit jaar eens een 
huifkar en maak een trekvakantie. Je 
kunt een huifkar huren met paard, 
maar ook met trekker ervoor is moge-
lijk. Zeker weten dat je een fantastische 
vakantie-ervaring beleeft.

Bij www.thorheste.nl kun je een huif-
kar huren voor een rondrit, dagtocht 
of meerdaagse trektocht, waarbij je in 
de huifkar slaapt. Op www.boheem-
sparadijs.nl in Drenthe vind je moge-
lijkheden voor een vakantie met een 
pipowagen met trekker. En je zit zelf 
aan ’t stuur!

Met een ezel of Alpaca op pad   
Ezels zijn lieve zachtaardige dieren en 
lopen op een rustig en eigen tempo. Zij 
staan garant voor ontspanning, plezier 
en om te genieten van de mooie natuur. 
Ontdek tijdens een ezelwandeling hoe 
slim ezels zijn, maar maak ook kennis 
met hun eigenwijsheid.  Tochten varië-
ren van een half uur tot acht uur op een 
dag. Vaak kun u voor onderweg ook een 
picknickmand meenemen. Kinderen tot 
max. 50 kg mogen plaatsnemen op het 
rijzadel of in de kleien koets of huifkar 
die getrokken wordt door de ezel.

De Koperen Ezel (Kopermolenweg 4, 
Epe) is een leuk adres voor een ezel-
wandeling. Reserveren via 
www.dekoperenezel.nl

Op Zonneveld, vlakbij Hoogeveen in 
Drenthe, woont een prachtige kudde 
van ruim twintig Alpaca’s waarvan 
een aantal dieren het heerlijk vindt om 
met jou op pad te gaan. Het terrein en 
de prachtige omgeving van Zonneveld 
Alpaca’s leent zich prima voor een Al-
pacawandeling. Zodra je an het terrein 
af bent, ben je direct in de natuur in 
waar het heerlijk rustig is. Er wordt 

gewandeld in kleine groepjes van 4 
tot 6 personen, waarbij per persoon één 
alpaca meegaat. Een tocht van twee uur 
kost ca. € 25,-- en dient vooraf gere-
serveerd worden via 
www.zonneveldalpacas.nl. Let op, 
excursies lopen vrij snel vol, dus ruim 
van te voren reserveren is aanbevolen. 

Andere locaties voor een Alpaca-
wandeling zijn onder andere 
www.heierhof.nl in Brabant, 
www.alapaca-world-brielle.nl in 
Zuid-Holland of www.riverforelands.
nl in Wamel in het Land van Maas en 
Waal.

Wandelen met Alpaca’s een  ervaring 
die je niet snel zult vergeten !

Het meest luxueuze vakantiehuis van 
Nederland
Dit moet wel het meest luxe vakan-
tiehuis van Nederland zijn. En het is 
te huur voor een weekend, week of 
midweek.  Het super-de-luxe va-
kantiehuis ligt in Heijenrath in het 
Limburgse heuvellandschap n kan 
geboekt worden door gezelschappen 
van 10 tot 20 personen. Een droom-
huis, voor als je echt eens iets bij-
zonders wilt. Werkelijk aan alles is 
gedacht. Overal in het huis liggen 

prachtige antieke, hardstenen vloe-
ren en er zijn meer dan 60 originele 
antieke eikenhouten deuren verwerkt. 
Alle denkbare luxe is hier aanwezig, 
zoals o.a. een inpandig zwembad, een 
handgemaakte keuken met alle denk-
bare apparatuur en een ondergrondse 
garage. De woonkamer is riant van 
afmeting en er zijn 5 luxe slaapka-
mers gerealiseerd. De tuin is geheel in 
stijl aangelegd met o.a. een vijver met 
waterval en koikarpers en een terras 
van 125m2. Het overweldigende uit-
zicht maken het perfecte plaatje com-
pleet. Onbetaalbaar ? Misschien, maar 
als je het met vijf gezinnen huurt 
voor een weekend ben je per gezin € 
200,-- euro per nacht kwijt. Eigenlijk 
niet eens zo heel veel meer dan in een 
bungalowpark of hotel. En dan heb je 
wel een uniek ervaring.

En wil je wel een privézwembad én 
een bijzondere accommodatie, maar 
heb je iets minder geld te besteden, 
dan is het kerkje van Gasselternijveen 
in Drenthe misschien iets voor jou. Je 
kunt er met 18 man terecht, verspreid 
over 8 kamers en voor zo’n a € 1.400,-
- kun je al een weekend boeken.

Voor meer informatie: kijk op 
www.jezoektietsleuks.nl

WAT KUN JE ALLEMAAL HUREN VOOR EEN 
TE GEKKE VAKANTIE IN EIGEN LAND?

Waal.

Wandelen met Alpaca’s een  ervaring 

Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten zei Loesje ooit. En daar heeft ze helemaal 
gelijk in. Maar we zijn niet allemaal miljonair. Dus zorgeloze, comfortabele, luxe leefstijl is niet altijd voor 
ons weggelegd. Of toch wel?


