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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

Geen explosieven uit WOII gevonden...

Boswerkzaamheden Hazers-
woude-Rijndijk Oost gestart!

Het lijkt wel of er een bos als op de Veluwe wordt omgekapt!

Staatsbosbeheer is gestart 
met het kappen van populie-
ren en essen in de bosjes langs 
de Rijndijk achter en tussen 
de huizen ten oosten van het 
dorp. De werkzaamheden du-
ren ongeveer drie á vier we-
ken, onder voorbehoud van 
gunstige weersomstandighe-
den. 

EXPLOSIEVENONDERZOEK 
Een aantal maanden geleden is 
Staatsbosbeheer begonnen met 
de voorbereidingen. Er is ge-
zocht naar explosieven uit de 2e 
wereldoorlog en er is gecontro-
leerd of er geen bijzondere na-
tuurwaarden, zoals broeden-
de roofvogels, in het spel zijn.  
“Het onderzoek naar explosie-
ven leverde wel veel metaal-
resten op maar geen explosie-
ven. Ook qua natuurwaarden is 
er geen reden om het werk niet 
op korte termijn uit te voeren,” 
vertelt Mark Kras van Staatsbos-
beheer. 

BOSBELEID
In de bosjes staan met name po-
pulieren en essen. De populie-
ren hebben de leeftijd bereikt 
waarop zij gekapt moeten wor-
den, omdat zij kunnen omval-
len. De essen worden vanwege 
de ziekte ‘essentaksterfte’ ge-
kapt. Aangetaste bomen zijn on-
veilig en kunnen ineens om-
vallen. Al eerder is het essen 
bosvak langs de Oostvaart ge-
ruimd en met andere variëtei-
ten ingepland, zoals eik, linde, 
berk en wilde kers. Kras: “Het 
oude beleid van Staatsbosbeheer 
was om de productiebosjes eens 
in de 30 jaar helemaal te ruimen 
en opnieuw aan te planten. We 
gaan dat niet meer op dezelfde 
wijze herhalen, maar maken nu 
van de gelegenheid gebruik om 
een andere aanplant- en beheer-
wijze in te voeren.” Als resultaat 
heeft Staatsbosbeheer op de lan-
ge termijn toekomstbestendi-
ge en soortenrijkere bosvakken 
voor ogen, met daarin een vari-
atie aan bomen zowel in soort 
als in leeftijd. “Met de boswerk-
zaamheden die nu plaats vinden 
is dit het moment om een stap 

te zetten door de bosvakken in 
te planten met een nieuwe as-
sortiment bomen. Voordeel van 
de nieuwe werkwijze van klein-
schalig bosbeheer is dat bosvak-
ken voortaan meer intact blij-
ven,” aldus Kras. 

ZORGVULDIGHEID VOOROP
Staatsbosbeheer gebruikt voor 
deze boswerkzaamheden aan-
gepast materieel om de scha-
de aan andere bomen en aan 
de bosbodem zoveel mogelijk 
te beperken en werkt zorgvul-
dig voor plant en dier. Kras: “Zo 
wegen we zorgvuldig af welke 
bomen weg moeten. Ook wordt 
voor aanvang van de werk-
zaamheden bekeken of er bij-
voorbeeld broedbomen van 
roofvogels aanwezig zijn in het 

werkgebied. En als die er zijn, 
worden er maatregelen geno-
men om deze te beschermen. 
We doen dat volgens de richt-
lijnen van de Gedragscode Bos-
beheer. Het hout uit de bossen 
van Staatsbosbeheer is FSC ge-
certificeerd. De opbrengst van 
de houtverkoop wordt in zijn 
algemeenheid gebruikt voor het 
beheer van alle natuurgebieden 
van Staatsbosbeheer.”

TIJDELIJKE OVERLAST
De paden en vaarwegen in het 
werkgebied worden tijdelijk af-
gesloten of zijn minder goed 
begaanbaar, bijvoorbeeld door-
dat ze stuk gereden worden 
door het werkverkeer of om-
dat er bruggen moeten worden 
gelegd voor de afvoer van het 

hout. De paden worden zo snel 
mogelijk geschoond en hersteld, 
maar dit her¬stelwerk kan pas 
uitgevoerd worden als het werk 
is afgerond en in een periode 
dat de paden goed droog zijn. 
Kras: “De afsluiting van vaarwe-
gen is bijzonder vervelend maar 

noodzakelijk voor het uitvoeren 
van het werk. Staatsbosbeheer 
doet haar uiterste best om de af-
sluiting voor een zo kort moge-
lijke periode te laten zijn.  Wij 
hopen op uw begrip hiervoor.”
Er is woensdag al gestart op het 
perceel bij de Oostvaart
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Familieberichten

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

schellingerhout.nl

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22 Thema avonden bij Ammoniet  

Uitvaartbegeleiding
Ammoniet Uitvaartbegeleiding organiseert regelmatig bijeenkom-
sten, workshops en activiteiten.

Zij vindt het belangrijk om u informatie en kennis te bieden over onder-
werpen op het gebied van afscheid nemen, overlijden en rouw. Het zijn 
allemaal thema’s die bij het leven horen. Het is goed om hier alvast over 
na te denken en het er met anderen over te hebben.

7 september  Uw nalatenschap goed geregeld
20.00u-21.30u door Pieter Meijer (levensexecuteur)
  (deelname is kosteloos)

14 september  Als iemand van wie je houdt sterft
20.00u-21.30u door Jacinta van Harteveld
  (deelname is kosteloos)

12 en 26 okt.  Keuzes rondom de uitvaart
20.00u-22.00u door Jacqueline Vegt i.s.m. VolksUniversiteit Alphen aan den Rijn
  (deelname: € 35,00)

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

Ammoniet Uitvaartbegeleiding, Wilhelminalaan 1, Alphen a/d Rijn. 
Aanmelden kan telefonisch: 0172 - 41 66 63 of via: info@ammonietuit-
vaart.nl. www.ammonietuitvaart.nl

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken 
voor uw blijken van medeleven na het 

overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en trotse opa 

Johannes 
Schellingerhoudt

Joop 

Uw medeleven, persoonlijk, een kaartje of 
in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, 

was voor ons een grote troost en zal een 
dankbare herinnering blijven.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de 
liefdevolle verzorging van Activite.

Ger Schellingerhoudt - Vonk

Cobie en Jaap

Henry en Karin

Arjan en Anita

Klein- en achterkleinkinderen

Koudekerk aan den Rijn, augustus 2021

KEES DE BEST 
(1948-2021)
Met leedwezen maar ook met gevoelens 
van dankbaarheid heeft de PvdA kennis 
genomen van het overlijden op 17 juli 
j.l. van Kees de Best; een sociaaldemo-
craat in hart en nieren.

Geboren “op Scheveningen” zoals men dat zegt en daar ook getogen, 
verhuisde hij begin jaren ’70 met Yvonne naar Hazerswoude-Rijndijk en 
daar was Kees al snel actief in het wijkcomité Rhynenburg.  
In 1978 werd Kees lid en na enige tijd voorzitter van het bestuur van de 
PvdA-afdeling Hazerswoude en na de fusie van de PvdA-afdeling Rijn-
woude.

Bij de verkiezingen in 1994 werd Kees gekozen tot lid van de gemeen-
teraad van Rijnwoude en werd hij ook voorzitter van de PvdA-fractie. 
In 2002 verruilde Kees zijn functie bij het Nederlands Bibliotheek en 
Lectuur Centrum (Biblion) voor het wethouderschap in Rijnwoude en 
was hij onder meer belast met sociale zaken, welzijn, verkeer en open-
bare werken. In die functie was hij – om een paar voorbeelden te noe-
men - verantwoordelijk voor het verkeersluw maken van de Rijndijk en 
de bouw van de Tweeklank.
Op de rouwkaart stond een aantal begrippen die Kees kenmerkten. Naast 
woorden als “Sterk”, “Sociaal”, “Rechtvaardig” en “Zorgzaam” lazen 
wij ook “Bourgondiër” en “Je moet de problemen oplossen in de volg-
orde waarin deze zich aandienen”. Zo hebben wij hem in de PvdA ook 
gekend.

Kees heeft veel voor de PvdA betekend en daar zijn wij hem dankbaar voor.

Verdrietig hebben wij afscheid genomen 
van onze lieve Hans 

Henri Willem Christiaan 
van der Voorn 

30 oktober 1935 9 augustus 2021

Otti 

Loesje en Gerard 
Lennart, Noa 

Kitty en Ad 

Marijke en Robert 
Maarten en Lisanne 

Stijn en Sam 

Hans Dick en Varja 

Dé en Albert 

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden
 

Wij zijn alle medewerkers van Wijdezorg dankbaar 
voor de liefdevolle zorg die Hans de afgelopen 

jaren heeft ontvangen. 

Correspondentieadres: 
Venezuelastraat 69, 2408 MA  Alphen aan den Rijn

Wilt u op de hoogte 
blijven van wat Am-
moniet Uitvaartbege-
leiding organiseert? 

Houd u dan de acti-
viteitenagenda op de 
website in de gaten, 
of meld u zich aan 
voor de infomail. 
Via de website kunt 
u zich hiervoor in-
schrijven.
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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. 

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

98 jaar en alleen in een ziekenhuisbed...

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken 
waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er vragen naar aanlei-
ding van deze informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Meer weten over klach-
ten en hoe die te verhelpen? Kijk op www.thuisarts.nl.

Eenzaamheid is soms een keuze
Veel mensen hebben in hun leven wel momenten dat ze zich eenzaam voelen. Als je een-
zaam bent, heb je minder contact met anderen dan je zou willen, mis je een hechte band 
met iemand en oprechte aandacht. Sommige mensen vertellen dat er dagen zijn dat ze nie-
mand hebben gezien of zelfs hebben gesproken. 

Verschillende oorzaken
Eenzaamheid is niet gebonden aan leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging. Er zijn mensen 
die eenzaam zijn omdat ze het gewoon lastig vinden om contact te zoeken met anderen 
mensen of om dit te onderhouden. Anderen hebben veel gewerkt en nooit de tijd geno-
men om lid te worden van een vereniging of om vrienden te maken. 
Wij zien ook dat mensen die hun partner verliezen, met wie ze veel op pad gingen, ver-
eenzamen omdat ze niet meer gewend zijn om iets alleen te ondernemen en het nu niet 
meer durven.  Maar ook als je niet alleen bent kan je je eenzaam voelen, bijvoorbeeld als 
je  partner door een ziekte zichzelf niet meer is.

Doe iets!
Eenzaamheid is geen ziekte die door een dokter met een pilletje kan worden verholpen. Er 
is maar een persoon die de eenzaamheid kan veranderen.  En dat ben jij zelf!
Wacht niet totdat iemand aan de deur komt, maar leg zelf contact. Bel mensen op, ga in 
op de uitnodiging van de buurvrouw om mee te eten. Ga eens kijken bij de jeu de boules 
vereniging. Ga in ieder geval elke dag naar buiten. Ik ken een dappere alleenstaande vrouw 
die elke dag een rondje loopt en pas naar huis gaat als ze met tenminste met één persoon 
een praatje heeft gemaakt.

Activiteiten
Er worden in deze regio cursussen aangeboden, ontmoetingsavonden georganiseerd, kof-
fieochtenden, kaartmiddagen, fietstochten en er zijn mensen die vrijwillig met u willen 
gaan wandelen. Je zou eigenlijk zeggen, voor elk wat wils. 

En daar zit het probleem vaak. De drempel is te hoog. Mensen willen misschien wel, maar 
durven niet. Klagen over lange dagen alleen, niemand die komt, niet naar de winkel kun-
nen, alleen moeten eten is gemakkelijker dan de stoute  schoenen aantrekken en bij de 
buren aanbellen om te zeggen dat je hun uitnodiging aanneemt en mee komt eten. Wij 
kunnen je alles vertellen  over alles wat mogelijk is om de eenzaamheid aan te pakken 
waardoor jij je vast beter zal voelen, maar je moet het zelf doen. Probeer het in ieder geval 
eens een paar weken, stoppen kan altijd.

Kijk eens op de website van Tom in de Buurt of bel 088- 9004567. Actief Rijnwoude organiseert 
diverse activiteiten. Kijk eens op hun website! In deze krant staan regelmatig de activiteiten beschre-
ven.  

Een ertikel met deze kop erboven plaatsten wij afgelopen week in 
de Groene Hart Koerier. Op ons mailadres kwamen heel veel reac-
ties binnen van lezers die zich het lot van deze alleenstaande vrouw 
erg aantrokken. Velen vroegen om een adres waar ze een kaartje 
heen konden sturen om de dame een hart onder de riem te steken. 
Uiteraard hebben we hier gevolg aan gegeven en aan Bas van Vliet 
gevraagd of hij daar invulling aan kon geven. Gelukkig was hij in 
het bezit van het - huidige - adres van de mevrouw en we mochten 
dit ook in onze GHK van deze week publiceren. 

Dus als u deze mevrouw een groot plezier wilt doen stuur dan een 
kaartje aan:

Mevr. van der Grin- van Leeuwen
Revalidatiecentrum Marente

Van Wijkerslootplein 1, 2341 BB Oegstgeest

Als het mogelijk is zullen wij te zijner tijd ook een wijziging 
plaatsen als ze het revalidatiecentrum mag verlaten!

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” opstarten. 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://rijnwoude.lions.nl/  en in de Groene 
Hart Koerier editie van 9 Juni jl.
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Klussendienst junior 
zoekt weer kinderen 
van 11/12/13 jaar!
In onze (voormalige) gemeente Rijnwoude hebben 
veel mensen een tuintje bij hun huis. Voor een aan-
tal mensen is het moeilijk om de tuin een beetje ‘bij 
te houden’: werkzaamheden zoals vuil tussen tegels en 
planten te verwijderen gaat vaak niet meer. 

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

Hoe werkt het:
-  Je meldt je aan bij een app groep.
-  Actief Rijnwoude ontvangt de vraag om hulp.
-  Op de app wordt anoniem gemeld wanneer er een groen klusje 

te doen is.
-  Jij gaat nadenken of je zin en tijd hebt deze klus op te pakken.
-  De eerste die positief reageert ‘krijgt’ de klus.
-  En gaat zelf contact opnemen met de oudere om een afspraak te 

maken.
-  Na afloop van de klus zal de oudere je betalen.

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

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?

Film De Dirigent
Op vrijdagavond 27 augustus wordt in de Ontmoetingskerk de 
film De Dirigent vertoond. De film speelt zich af in 1924. 

Speel jij ook mee als figurant? 

Filmopnames voor 
‘Een Boerentrouwerij’ 
 
166 jaar Onder Ons
U kent Toneelgroep Onder Ons uit Hazerswoude-Rijndijk wellicht van die originele pro-
ducties waarin naast toneel ook muziek centraal staat? Of anders van de festivals die zij 
hebben georganiseerd, zoals Festival Onderuit in 2010, 2012 en 2014?  

Voor 2022 staat weer een bijzondere productie op het programma, die wordt uitgevoerd ter 
gelegenheid van het 165-jarig bestaan van de oudste toneelvereniging van Nederland. Een 
Boerentrouwerij is een toneelstuk dat door toneelschrijver Jan Ploeger speciaal is geschreven 
voor Onder Ons, in samenwerking met regisseur Klaas Bolhuis. Ook muziek, zang en video-
beelden maken deel uit van de productie. Het belooft dus weer een verrassend geheel te wor-
den, uitgevoerd op een bijzondere locatie in het voorjaar van 2022. 

Film bij toneelvoorstelling
Voor Een Boerentrouwerij worden in oktober ook filmopnames gemaakt die bij de uitvoering 
ervan in het voorjaar zullen worden gebruikt. Voor de filmbeelden wordt een bruiloftsoptocht 
opgenomen en een bruiloftsfeest met live muziek en dansen. In de ochtend gaat het om bui-
tenopnames in Groenendijk voor de bruiloftsoptocht en in de middag wordt een bruiloftsfeest 
opgenomen in Pleyn’68. Voor deze gelegenheid komt de band Figleaves 2.0 weer bij elkaar om 
voor live muziek te zorgen. Van de figuranten wordt verwacht dat zij in zwarte of witte kle-
ding komen, meelopen in de optocht en bruiloftsgast zijn op een gezellig feest. Voor de in-
wendige mensen wordt met koffie, thee, frisdrank, broodjes en een borrel na afloop gezorgd. 

Informatie en aanmelden
De filmopnames vinden plaats op zaterdag 2 oktober van 10.00 – 17.00 uur in Hazerswoude-
Rijndijk Groenendijk.  Als het heel slecht weer is, worden de filmopnames verschoven naar 
16 oktober.  Vind je het leuk om als figurant mee te lopen in de optocht en gast te zijn op een 
bruiloftsfeest?   Meld je dan aan bij Anne-Marie de Groot-Wesselingh: amwess@gmail.com of 
06-55876875. 

De Nederlandse Antonia Brico, 
gespeeld door Christianne de 
Bruijn, is als kind geëmigreerd 
naar de Verenigde Staten en zij 
wil professioneel dirigente wor-
den. Begin 20e eeuw is een 
vrouwelijke dirigent niet sociaal 
geaccepteerd en Brico onder-
vindt dan ook van verschillende 
personen tegenwerking. Ze zet 
toch door en als professioneel 
dirigent debuteert ze op 24-ja-
rige leeftijd bij het Berlijns Phil-
harmonisch orkest. Daarna leidt 

ze nog diverse andere belangrij-
ke orkesten. De film draait om 
20.00 uur in de Ontmoetings-
kerk, er is koffie en thee voor-
af. Toegangsprijs € 5,00. Na af-
loop kunt u op eigen kosten wat 
drinken bij de bar. Aanmelden is 
niet nodig, wel wordt uw naam 
genoteerd, vanwege de nog gel-
dende corona richtlijnen.

Graag tot ziens namens de 
jaarthemagroep van de PKN 
Koudekerk.
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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 22 augustus  09.30 uur Ds J. Geene; 

18.00 uur Ds K. E. Schonewille
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 22 augustus 10.00 uur 
 Geen dienst
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 22 augustus  09.30 uur Leesdienst 
en 18.00 uur  Kand. P.J. de Raaf 

 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 22 augustus 09.00 - 10.00 uur 

Openstelling kerk 
 Reserveren voor een viering is niet meer 

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

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 22 augustus   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 22 augustus   
 09.30 uur Ds Z. de Graaf, Katwijk a/d Rijn
 18.30 uur Ds J. Smit, Katwijk aan Zee

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 af-
stand houden zijn nog steeds 
van kracht. U hoeft zich niet 
meer vooraf aan te melden. Wel 
wordt bij binnenkomst uw naam 
opgeschreven. Mondkapjes zijn 
niet langer verplicht. Bij mooi 
weer zingen we na de dienst 
nog enkele liederen op het par-
keerterrein naast de kerk en 
wordt er weer koffie en thee ge-
schonken. De kerkdiensten wor-
den ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl 
Zondag 22 aug. 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel. 
Zondag 29 aug. 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel, Maal-
tijdviering

VIERING RHIJNDAEL IN 
AANGEPASTE VORM 

We hebben op de avondmaals-
zondag al heel wat jaren een 
maaltijdviering in Rhijndael met 
een groep mensen die om di-
verse redenen niet in staat is 
om de kerkdienst in de ochtend 
bij te wonen. We hebben geke-
ken naar wat er mogelijk is om 
deze bijeenkomsten weer op te 
starten. Rhijndael beschikt over 
een zaal die nu, met alle maat-
regelen, te klein is om mensen 
te ontvangen. We willen als al-
ternatief een bijeenkomst hou-
den in de Ontmoetingskerk, op 
zondag 29 augustus om 15.00 
uur. Dominee Willem Biesheuvel 
zal een korte preek houden, er 
is muziek en we vieren de maal-
tijd van de Heer met elkaar. En 
natuurlijk hebben we koffie en 
thee en is er gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten. We zijn ons 
er van bewust dat het voor u 
een aanpassing betekent maar 
we willen er alles aan doen om 
dit mogelijk te maken. Wilt u ge-
bruik maken van vervoer dan 
kunt u zich aanmelden bij Alie 
Spil. Dit kan via 071 341 3236 of 
via mail: autodienst@pknkoude-
kerk.nl. 
Indien u niet in de gelegenheid 
bent om zondagmiddag naar 
de Ontmoetingskerk te komen 
maar wel graag wil deelnemen 
aan het avondmaal, zal dominee 
Willem Biesheuvel dit in Rhijnda-
el op uw kamer bedienen.

OPEN KERK

Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één van 
onze kerken open. U bent wel-
kom om een kaarsje aan te ste-
ken, voor een praatje, voor een 
gebed of om gewoon even stil 
te zijn. U wordt ontvangen door 
een vrijwilliger of door de aan-
wezige pastor. U bent welkom in 
de Ontmoetingskerk op woens-
dag 18 augustus en 1 en 15 sep-
tember. De Brugkerk is open op 
woensdag 25 augustus en 8 en 
22 september. 

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 ter bestrijding van 
de onkosten.

FILMAVOND
Op vrijdagavond 27 augustus 
wordt in de Ontmoetingskerk 
de film De Dirigent vertoond. 
De film speelt zich af in 1924. 
De Neder¬landse Antonia Brico, 
gespeeld door Christianne de 
Bruijn, is als kind geëmigreerd 
naar de Verenigde Staten en 
wil professioneel dirigent wor-
den. Begin 20e eeuw is een 
vrouwelijke dirigent niet soci-
aal ge¬accepteerd en Brico on-
dervindt 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 
drinken bij de bar. Toegangsprijs 
bedraagt € 5,00. Graag aanmel-
den bij Agaath Koers: jaarthe-
magroep@pknkoudekerk.nl  of 
tel. 06 1231 7899

NAAR DE BERNARDUSKERK 

VOOR EEN VIERING OF 
OPENSTELLING                                          

Zondag 22 augustus 10.30 uur: 
Eucharistieviering waarin pas-
toor Peeters voorgaat.  Enkele 
koorleden zullen zingen. De or-
ganiste is mevr. Anne–Marie de 
Groot-Wesselingh.  Aanmelden 
van tevoren is wel prettig, maar 
het hoeft niet. Dit kan via tele-
foonnummer 071-3414210 of 
email-adres: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl.  
De regels betreffende het af-
stand houden, zijn nog steeds 
van kracht.Zondag 29 augus-
tus 10.30 uur: De Bernardus-
kerk is open van 10.30 tot 11.30 
uur om even rustig te zitten, te 
bidden of een kaarsje aan te 
steken. Enkele koorleden zingen 
en er wordt door Dhr. Nico Wes-
selingh op het orgel gespeeld. 
Voor deze openstelling hoeft u 
zich niet aan te melden.

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

(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 
telefoonnummer is doorgescha-
keld, dus graag even geduld. 
Intenties kunnen ook per briefje 
in de brievenbus van het secre-
tariaat gedaan worden. 

MIVA-COLLECTE 
29 AUGUSTUS 2021 

In veel landen zijn basisvoorzie-
ningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor 
de meest kwetsbaren. Gelukkig 
zijn er lokale mensen, die het 
als hun bestemming zien om 
anderen te helpen. MIVA onder-
steunt deze mensen met on-
misbare vervoers- en commu-
nicatiemiddelen. Het afgelopen 
jaar hielpen ze onze pioniers 
met 533 vervoers- en communi-
catiemiddelen. 40 kilometer lo-
pen naar het ziekenhuis, als je 
op het punt staat te bevallen? 
In Nederland is het ondenkbaar. 
In het binnenland van Congo is 
het realiteit. Auto’s en open-
baar vervoer zijn er niet. Dokter 
Christian leidt één van de moei-
lijk bereikbare ziekenhuizen. Sa-
men met zijn team wil hij niets 
liever dan gezonde baby’s ter 
wereld brengen. ‘Doordat de af-
standen zo groot zijn, kwam het 

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).

vaak voor, dat baby’s en soms 
ook moeders onderweg overle-
den’, aldus de dokter. Dankzij de 
donateurs van MIVA uit Neder-
land staat er nu een levensred-
dende motorambulance bij het 
ziekenhuis. Deze stevige motor 
met brancard zorgt ervoor, dat 
zwangere vrouwen wél op tijd 
het ziekenhuis kunnen bereiken. 
En dat hun baby’s de kans krij-

gen op een leven. 
HELPT U MIVA MEE OM TE 

HELPEN? 
U kunt uw gaven in de collec-
tebus doen achter in de kerk of 
een bijdrage overmaken naar: 
Parochie heilige Thomas NL36 
INGB 0006 1923 37 met om-
schrijving MIVA collecte. Har-
telijk dank, werkgroep Missie, 
Ontwikkeling en Vrede
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Aardbeienslofje                                                                  1,75
Aanbiedingen van 19 t/m 25 augustus:

Jan Hagel  200 gram                                                                 2,50

 

Vrije sector appartement 
in Hazerswoude-Rijndijk
Op de begane grond van ons complex Zonneveldhof in Hazerswoude-Rijndijk 
komt een fraai appartement vrij met een eigen parkeerplaats.

Dit vierkamerappartement op de begane 
grond van ons complex in Hazerswoude-
Rijndijk (bouwjaar 2011) heeft een eigen 
ingang en voordeur. De woonkamer met open 
keuken is met 41 m2 zeer ruim. Er wordt veel 
ter overname aangeboden, zoals een mooie 
Miele keuken met diverse inbouwapparatuur. 
Er zijn drie slaapkamers: twee van 11 m2 en 
een van 13,4 m2. De grote slaapkamer heeft 
direct toegang tot een lichte, geheel betegelde 
badkamer met inloopdouche en tweede toilet. 
Dat maakt deze woning zeer geschikt voor 
senioren. Verder is er een bijkeuken in het 
appartement. 

Huurprijs. De netto huurprijs is € 1.075,- per 
maand. De servicekosten zijn € 20,90 per 
maand (incl. glasverzekering). 

Toewijzing. Dit ruime appartement komt 
begin september 2021 beschikbaar. U kunt  
direct bij Habeko reageren zonder registratie 
als woningzoekende bij Huren in Holland 
Rijnland. Wij toetsen of uw inkomen  
voldoende is voor deze woning. Habeko 
bepaalt de volgorde van toewijzing. 

Reageer op dit appartement. Bent u  
geïnteresseerd? Reageer dan vóór donderdag 
26 augustus 08.00 uur. Dit kan via e-mail:  
info@habekowonen.nl. Vermeld uw naam, 
adres, postcode, aantal personen, geboortedata 
en telefoonnummer. U vindt dit appartement 
ook op de site van Huren in Holland Rijnland. 
Reageren via deze site is ook mogelijk.

Meer informatie op www.habekowonen.nl.

Adres
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp 

Contact
Telefoon: 0172 583 111, E-mail: info@habekowonen.nl

TE HUUR

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Uitnodiging algemene 
ledenvergadering Habeko 
wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij 
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten 
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist. 
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid advies 
uit te brengen over deze besluiten.  

De ledenvergadering vindt plaats op 10 september 2021 om 9.30 uur 
bij Habeko wonen. 

Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid? 
Meld u zich dan uiterlijk 31 augustus 2021 aan bij mevrouw J. Kerkvliet, 
telefoonnummer 0172-583125. 
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw 
naam en adres. 

U vindt de agenda van de vergadering vanaf 26 augustus 2021 op onze 
website bij ‘Vereniging’. Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.

Laat duizend hoogstam 
fruitbomen groeien
Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met ge-
meente Alphen aan den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuur-
historische hoogstamboomgaarden in stand te houden en nieuwe boomgaarden 
in te richten. Deze boomgaarden geven karakter en eigenheid aan een landschap

Met hun grillige groei - het loof hoog op de stammen en de prachtige bloei in het 
voorjaar - zijn de fruitbomen ware pareltjes in het landschap. Helaas zijn er steeds 
minder hoogstamfruitboomgaarden. De teloorgang is een gemis voor het land-
schap én de biodiversiteit. Daarom wordt de aanschaf van hoogstam fruitbomen 
gestimuleerd. Ook worden cursussen onderhoud hoogstamfruitboomgaarden ge-
organiseerd.

De aanschaf van een echte hoogstam fruitboom kost, inclusief materiaal voor on-
dersteuning en bescherming, per boom rond 110 euro. Voor een eigen bijdrage 
van 22 euro per boom kunnen nieuwe bomen worden aangeschaft of vervangen in 
de gemeente Alphen aan den Rijn. Inbegrepen is een cursus ‘snoei en onderhoud’. 
Het project heeft een looptijd van drie jaar en het doel is om 1.000 bomen te plan-
ten. Het totaalbudget bedraagt daarmee ruim 100.000 euro. Een tweede fase van 
benodigde financiële middelen is nu beschikbaar voor het gebiedsdeel Alphen aan 
den Rijn. Voor Kaag en Braassem en Nieuwkoop moet nog geld worden geworven.
Voor wie in aanmerking wil komen start de inschrijving vanaf heden. Vanwege de 
aanplant in het najaar sluit de eerste ronde per 15 september 2021.

Naast het faciliteren van de aankoop en verzorging van de bomen zullen de samen-
werkende organisaties ook wandel- en fietsroutes uitzetten langs de boomgaarden 
zodat iedereen deze pareltjes kan bewonderen. Dat is vooral een aanrader in de 
bloesem- en oogsttijd. 

Heeft u interesse in een nieuwe hoogstamboomgaard of nieuwe aanplant in een 
bestaande boomgaard? Neem dan contact op met één van onderstaande adressen, 
u ontvangt verdere informatie. Nieuwe boomgaarden genieten een lichte voorkeur.
Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken, 
Michiel Gerritsen, secr@landschapsfondsalphen.nl
Collectief De Groene Klaver, secretaris@degroeneklaver.nl
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke, info@rijnengouwewiericke.nl
Collectief De Hollandse Venen, benverkleij@dehollandsevenen.nl
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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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje

Sancties

Zet een viroloog aan de discussietafel met een econoom of een 
ondernemer... inderdaad, dat veroorzaakte niet zelden frictie. Na 
de vakantie wordt de ‘zaak’ - o.a. in het onderwijs -versoepeld en 
een vooraanstaand viroloog had (in een talkshow natuurlijk) daar 
zo zijn bedenkingen bij. Als een niet-virusvrije horde zomaar de 
lands-, universiteits- en schoolgrenzen oversteekt, kan dat een im-
pact hebben, waarvan je zegt: poehee!
In een discussie over het wederom zonder beperking openstellen 
van het onderwijs, stelde de viroloog voor een toegangsbewijs te 
eisen van leerlingen, studenten en docenten. Dat document moet 
in wezen garanderen dat onderwijsinstellingen geen personen toe-
laten die voor anderen ‘riskant’ zijn. Als ik zoiets lees, denk ik: daar 
is niets mis mee! Dan blijk ik echter wel buiten de waard gerekend 
te hebben. Niet alleen slaat men mij dan met economische motie-
ven om de oren, ook komt het magische woord ‘privacy’ om de 
hoek kijken en roept het heftige emoties op.
Privacy is een grondrecht en dat recht komt erop neer dat de mens 
regie houdt over zijn eigen leven. Het moge duidelijk zijn dat er - 
vooral via de moderne techniek en de te pas en te onpas gebruik-
te communicatiemiddelen - ongelooflijk veel informatie over ons 
wordt/is vastgelegd. De Autoriteit Persoonsgegevens bevordert en 
bewaakt de bescherming van onze persoonsgegevens en kan zo no-
dig via sancties bepaalde maatregelen afdwingen. Met zo’n autori-
teit mogen we blij zijn en dat zijn we ook, althans soms.
Er zit altijd een addertje onder het gras. In al die grondrechten 
(vrijheid van meningsuiting, van onderwijs, van godsdienst...) gaat 
de wetgever er m.i. van uit dat elke burger weet dat hij een naas-
te heeft die hij niet in de problemen mag/wil/zal brengen. Ieder-
een weet echter óók dat er nogal wat burgers rondlopen die er niet 
van doordrongen zijn dat elke vrijheid hoe dan ook haar grenzen 
heeft... eigenheimers.
Dat fenomeen heeft ertoe geleid dat er oeverloze en nutteloze de-
batten plaatsvinden, omdat een compromis bij voorbaat is uitgeslo-
ten louter en alleen door die eeuwige hakken in het zand.
Als ik mensen hoor fulmineren tegen bijv. de vaccinatieplicht, denk 
ik vaak: ‘wat doe je nou wereldvreemd, je weet toch dat je lid bent 
van een samen-leving en dat heeft nu eenmaal consequenties! Het 
wordt nog gekker als er complotdenkers aan de discussietafel aan-
schuiven. Niet alleen zijn die samenzweringstheorieën in de mees-
te gevallen te mal voor woorden, ook is er in die onzin altijd sprake 
van een elite die achter de schermen de dienst uitmaakt of wil uit-
maken. Dat aanhangers van complottheorieën tot de idiootste din-
gen in staat zijn, heeft Bodegraven ons wel geleerd.
Ik zou het een daad van eenvoudige rechtvaardiging vinden als de 
Tweede Kamer ‘the guts’ had de vaccinatie tegen welke pandemie 
ook verplicht te stellen en dat vooral ter bescherming van de zwak-
ken in de samenleving. Mensen die schermen met onwetendheid, 
eventuele risico’s en andere slappe smoezen, genees je in vrij korte 
tijd van hun waanideeën als je op de proppen komt met sancties. Je 
weet wel: wie niet horen wil...

 Wist
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'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. 

Tennisvereniging Artesia organiseert 
De Kluijver Open Senior Toernooi

Tennisvereniging Artesia is op zoek naar tennissers 
voor het immer gezellige toernooi de Kluijver Open. 

Herken jij je in het volgende 
profiel: Je bent gek van tennis, 
je bent oergezellig, je bent super 
sportief en je bent echt flexibel. 
Dan ben jij onze man/vrouw. 

Je kunt je inschrijven voor HE/
DE/HD/DD/GD 17+ (dynamic 
ranking).

Wat heeft tennisverenging 

Artesia jou dan te bieden
Een gezellig toernooiweek vol-
ledig in het teken van de US 
Open, op 3 September een 
Amerikaanse hamburgerkraam, 
gesponsord door de plaatselijke 
Albert Heijn, op 4 September 
diverse demonstratiewedstrij-
den door beginnende toppers 

(o.a. Lexie Stevens (WTA top 
600), Charlotte Wijkamp (top 
100 Nederland), mede mogelijk 
gemaakt door onze hoofdspon-
sor De Kluijver. En we sluiten af 
met een spetterende finaledag.
Interessant genoeg toch? Schrijf 
je in voor ons toernooi via mijn-
knltb.toernooi.nl met zoekterm 
de Kluijver Open. We kijken 
uit naar jouw deelname. De in-

schrijving sluit op 21 augustus 
om 23.59u.

Kom eens langs
Lukt ’t je dit keer niet om mee 
te doen, kom dan gewoon eens 
een kijkje nemen en geniet van 
de wedstrijden tijdens deze 
toernooiweek. Wie weet wil je 
wel lid worden van onze gezel-
lige tennisverenigingen. 
 

Afgelopen zaterdag organiseerden bovenstaande organisaties voor een 
aantal inwoners uit Rijnwoude weer een leuke stranddag in Noordwijk.

Rond de klok van 10.00 uur werden de mensen vanuit verschillen-
de locaties met de bus opgehaald. Bij aankomst was het in het begin 
van winderig en bewolkt maar naarmate de dag vorderde werd het 
steeds zonniger, warm genoeg voor velen om een heerlijke duik te 
nemen in de Noordzee.

Na afloop met elkaar nog een patatje gegeten om vervolgens moe 
en voldaan weer naar huis te gaan. Op de foto hiernaast een ge-
deelte van de groep.
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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.

Volleybal? 
Euh… Wat is dat ook weer? Hoe speel je dat?
Volleybal is een fantastische teamsport voor jong en oud. De Olympische spelen 
liggen nog maar net achter ons, waar we weer konden zien dat veel mensen hier 
enorm van hebben genoten…. Niet door het spelletje zélf te spelen, maar ook door 
er naar te kijken. 

Gelukkig hoef je daarvoor niet 
helemaal naar Tokyo te reizen, 
want er wordt al bijna ’n eeuw 
in ons eigen dorp aan den Oude 
Rijn, gevolleybald. De Ridder-
hof in Koudekerk aan den Rijn 
“That’s the place to be”, waar 
volleybalvereniging Aspasia er 
sinds jaar en dag voor zorgt dat 
enthousiaste sportliefhebbers 
kunnen trainen en spelen;  ’n  
ieder op zijn eigen niveau. 

Coronastop...
Het afgelopen jaar moesten de 
zaalsporten stoppen ten gevol-
ge van de Coronapandemie. Dat 
was erg balen natuurlijk, maar 
zodra er weer groen licht kwam 
voor de buitensporten en het 
zonnetje zich liet zien, werd de 
draad weer opgepakt en bui-
ten gestart. Vanzelfsprekend zijn 
er geen wedstrijden gespeeld; 
daarentegen is er wel getraind, 
en hoe! Er is overleg geweest 
met de Koudekerkse voetbalver-
eniging; deze gaven toestem-
ming de voetbalvelden te ge-

 

Klik hier om in te schrijven 

bruiken: Dat was een échte vriendendienst! VVK 
daar voor hartelijk dank natuurlijk! De jeugdspelers 
vonden dat echt super; Oh, wat gaaf! Echt tof! Super 
gaaf! waren hun eerste reacties.

Het bestuur van de Ridderhof heeft dit afgelopen 
jaar niet stilgezeten. Zij hebben zich ingezet voor to-
tale refresh van VTC de Ridderhof en het Vrijetijds-
centrum weten om te toveren in een schitterende, 
moderne sporthal van deze tijd. De gebruikers, zo 
ook Aspasia, mochten hun steentje bijdragen tijdens 
deze rigoureuze facelift. Het resultaat is er dan ook 
naar: de nieuwe vloer, nieuwe velden, nieuwe ver-
lichting is slechts een deel van de grootschalige re-
novatie. De leden van Aspasia kunnen eerlijk gezegd 

niet wachten om weer te starten met trainen 
en spelen!

'Nieuwe' start
Om iedereen er even aan te herinneren dat er 
niet alleen in Tokyo wordt gevolleybald, maar 
ook in de dorpskern van Koudekerk én omdat 
iedereen natuurlijk zóó benieuwd is naar de 
sporthal in zijn nieuwe jasje, organiseert As-
pasia op zaterdag 4 september een spetterende 
start van het nieuwe seizoen. 
Alle jeugdleden, met vriendjes en vriendin-
netjes en ouders zijn ’s middags vanaf  14:30 
uur van harte welkom in de Ridderhof. De 
zaal wordt ‘s middags feestelijk geopend en 
uiteraard wordt er ook gevolleybald. Hoe dan?  
..tja. dat is nog een verrassing! ’s Avonds van-
af 19:30  uur zijn de senioren en oud-senio-
ren van Aspasia uitgenodigd om een balletje 
te slaan. Zij kunnen dan even laten zien, hoe 
goed zij (nog) kunnen smashen of aan het net 
een blok creëren…..  Tussen 17:30 en 19:30 
worden jong en oud getrakteerd op een heer-
lijke maaltijd.  Vanzelfsprekend is er ruim-
schoots tijd om bij te kletsen en de sterke ver-
halen nog eens te revue te laten passeren. Daar 
is door de Coronapandemie in het  afgelopen 
jaar ook niets van gekomen. 

Kortom: Grijp deze kans aan en geef je 
op voor deze spetterende happening!  
Dat kan via de website van Aspasia: gvv-
aspasia.nl/volleybal.
Als je dit leest, je bent enthousiast en je bent 
nog geen lid, maar overweegt dit, of je wil er 
óók bij horen, meld je eveneens aan op de site 
van Aspasia: gvv-aspasia.nl/volleybal.
We wensen Aspasia een heel gezellige feest-
avond en een goede start van het nieuw vol-
leybalseizoen!
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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

Publicaties
Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een verkeersbe-
sluit besloten om parkeerplaatsen te reserveren voor het 
opladen van elektrische voertuigen nabij:
-  Junostraat, naast Ceresstraat 20, in Alphen aan den Rijn
-  Galerij 72-74 in Boskoop
-  Kalverdans, naast nummer 17, in Boskoop
-  Vredebest, achter Prins Hendrikstraat 32, in Alphen aan 

den Rijn
-  Tegenover Kopenhagensingel 51 in Alphen aan den Rijn
-  Vrijheidslaan 2 in Benthuizen
-  Veenpluis, naast Speenkruid 55, in Alphen aan den Rijn
-  Javastraat, naast Willemstraat 29, in Alphen aan den Rijn

Onderstaand besluit voor het reserveren van twee parkeer-
vakken voor het opladen van elektrische voertuigen is 
ingetrokken:
-  Junostraat, naast Ceresstraat 16, in Alphen aan den Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via  
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen zes 
weken na publicatie op www.officielebekendmakingen.nl 
bezwaar maken.

Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben 
geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activi-
teiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende 
melding(en) ontvangen:
- A.C. v Wensveen, Dorpsstraat 51 in Koudekerk aan den 
Rijn: het veranderen van de inrichting door reductie 
veestapel  
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep 
instellen. 

Commissie bezwaarschriften 
Op dinsdag 24 augustus 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen verleende vergunning 
V2021/256 voor het aanleggen van vijf in- en uitritten op 
locatie J.G. van der Stoopweg in Koudekerk aan den Rijn
20.10 uur: Bezwaar tegen het afwijzen van een handha-
vingsverzoek rondom de aankondiging van het muziek-
concert in Zwammerdam
20.50 uur: Bezwaar tegen het Wob-besluit over MFA 
Zwammerdam

Locatie: Commissiekamer II op de eerste verdieping van 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn

Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres  
commissiebezwaarschriften@aadr.nl of telefoonnummer  
0172 – 46 59 83. 

Vergunningen
5 t/m 11 augustus 2021

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

Rectificatie week 32
Koudekerk aan den Rijn (in plaats van Alphen aan 
den Rijn)
-  Bedrijventerrein Hoogewaard/J.G. van der Stoopweg  

(03-08-2021) bouwen bedrijfspand met kantoor (V2021/330) 

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

Alphen aan den Rijn
-  Klipper 30 

plaatsen carport aan woning (V2021/684) 
-  J.W.C. Bloemstraat 42 

vervangen kozijnen voor kunststofkozijnen voorzijde 
woning (V2021/685) 

-  Kievitstraat 49 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/686) 

Benthuizen
-  Langelandsepad 5 

afwijken bestemmingsplan bedrijfswoning naar platte-
landswoning (V2021/683) 

Boskoop
-  Laag Boskoop 113  

verbouwen en uitbreiden bestaand kantoor (V2021/682) 
-  de Biezen 

aanleggen tijdelijke uitrit N207 in het kader van recon-
strueren riool en rijbaan (V2021/688) 

Hazerswoude-Dorp
-  Dorpsstraat 9 

realiseren overkapping voor autotransporter 
(V2021/687) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Kerklaan 1  

aanleggen nieuwe inrit (V2021/689) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Grevelingen 39 (05-08-2021)  

realiseren aan- en uitbouw en plaatsen dakkapel 
(V2021/495) 

-  Brederodestraat 49 (05-08-2021)  
plaatsen vlonders en hekwerk op bestaande aanbouw 
rondom dakterras (V2021/544) 

-  Pakistanstraat 1 (10-08-2021)  
vervangen glazen bouwstenen door metselwerk aan 
zijgevel (V2021/680) 

-  Watertorenpark 5 (10-08-2021)  
bouwen losse luifel/overkapping (V2021/627) 

Boskoop
-  Omloop 18 (09-08-2021) 

bouwen kas (V2021/586) 
Hazerswoude-Dorp
-  Jan Van Eycklaan 6 (05-08-2021)  

realiseren opbouw op garage (V2021/418) 
-  Engelandlaan 25 (09-08-2021) 

afwijken bestemmingsplan voor gebruik personal 
training studio met focus op leefstijlcoaching, sport en 
gezondheid (V2021/602) 

-  Voorweg 153 (09-08-2021) 
bouwen kas (V2021/631) 

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
-  Jongkindt Coninckstraat 39  

plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak (V2021/536) 
-  Watermunt 29 

plaatsen aircobuitenunit (V2021/496) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Benthuizen
-  Heerewegh 30 

Tentdagen van 24 t/m 26 augustus 2021 (E2021/101)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het 
verwijderen van de onderstaande individuele 

WEEK 33 
18 augustus 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:
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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.).

gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
-  Lindestraat 25
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Hazerswoude-Dorp
- Dorpsstraat 27 

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.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft tot  
24 september 2021 ontheffing gekregen voor het 
met een breed en zwaar voertuig berijden van de 
Ziendeweg in Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 17 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 uw verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH in Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 

brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Pijper Handel B.V. heeft tot 11 augustus 2022 
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van de Ziendeweg in Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 20 augustus 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 uw verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH in Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Gemeente Nieuwkoop heeft tot 31 december 2024 
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van de Ziendeweg in de gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 22 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.alphen-
aandenrijn.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 beslis-
sing op uw bezwaar of beroep, kunt u een voorlo-
pige voorziening vragen. U kunt uw verzoek sturen 
naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, 
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

In gebruik nemen openbaar 
gebied
Burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maken bekend 
dat er een ontheffing is verleend voor 
het in gebruik nemen van openbaar 
gebied binnen de gemeente. De heer N.
Lekx heeft ontheffing gekregen om van 6 
augustus tot en met 6 oktober 2021 een 
container te plaatsen in het openbaar 
gebied aan de Hoogewaard 127 in Koude-
kerk aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 29 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 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester 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 wethou-
ders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het 
bezwaarschrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het 
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw 
bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt 
wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep, 
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt u 
verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
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Webinar "Hoe vertellen 
we het de kinderen"!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in september het 
Webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die 
gaan scheiden en voor professionals die met dit onderwerp te 
maken hebben.
 
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je 
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop. Het is 
dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de kin-
deren? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de kinderen 
hebben? 
 
Tijdens deze Webinar krijgt je handvatten om het gesprek samen 
voor te bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je kinderen 
kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek 
met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie goed 
voorbereid aan de kinderen kunnen vertellen over de scheiding.
 
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, schei-
dingsspecialist en mediator en Lianne Jongsma, pedagogisch advi-
seur van het Centrum voor Jeugd en Gezin
 
Het webinar is op woensdag 22 september  2021 van 20.00 - 
21.30 uur. Aanmelden is gratis. Wil je meer weten of deelne-
men, ga naar onze website www.cjgcursus.nl.

POPKOOR TEMPERAMENT 
ZOEKT NIEUWE LEDEN
Ben je een sopraan, bas of tenor en heb je zin om heerlijk een avond ge-
zellig te zingen onder begeleiding van een fantastische dirigente.

Kom dan gerust eens een kijkje nemen op onze inloopavond op donderdag 2-9/9-9/16-9/23-9/30-9 
op donderdag als het je leuk lijkt om met ons mee te doen. We repeteren elke donderdag van 20:00 
uur tot 22:00 uur in de Ridderhof, Arie Hogenespad 1, 2396 WJ te Koudekerk aan den Rijn. Na de zo-
mervakantie starten wij weer op donderdag 2 september.

Ons motto is al 14 jaar: “Plezier maakt kwaliteit”!
Neem eens een kijkje op de website www.popkoortemperament.nl 

We hebben een optreden met cabaretier Ernest Beuving in het vooruitzicht.
Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar: temperament.popkoor@gmail.com

  

 

POPKOOR 
TEMPERAMENT 

ZOEKT 
NIEUWE LEDEN 

 

Inloopavonden 

2-9/9-9/16-9/23/30-9 
20:00-22:00 

VRIJETIJDSCENTRUM DE RIDDERHOF IN KOUDEKERK A/D 
RIJN 

In September mogen we weer starten om volgens de RIVM 

richtlijnen te gaan zingen. We hebben er weer zin in en zijn op 

zoek naar nieuwe leden. Ben je een Tenor, Bas of Sopraan kom 

dan gerust op de inloopavonden eens een kijkje nemen. 

Ons moto is al 14 jaar “Plezier maakt kwaliteit” 

 

Neem een kijkje op de website van popkoor Temperament. We 

hebben een optreden met cabaretier Enest Beuving in het 

vooruitzicht. 

Hoezo “honger naar 
de bal”?! 
Met zichtbare gretigheid en in voortreffelijke weersomstandigheden begonnen 
B.S.C.’68 en FC Zoetermeer afgelopen zaterdag met en tegen elkaar als goede vrien-
den aan hun eerste oefenwedstrijd van dit prille seizoen. 

Als vrienden die elkaar straks in 
de competitie ook zullen tref-
fen, want de clubs zijn beide in-
gedeeld in de 4e Klasse D van 
de KNVB. Daarin zullen ze el-
kaar, vooral omringd clubs uit 
de Rotterdamse regio, als com-
petitietegenstander treffen. En 
dat natuurlijk in de hoop dat 
die competitie, in het licht van 
de coronaperikelen, zo ongeha-
vend mogelijk kan uitgespeeld. 

B.S.C.’68 is er (bijna) helemaal 
klaar voor. Met nog wat laatste 
onderhoudsactiviteiten liggen 
de de drie grasvelden er weer 
mooi en solide bij en in sep-
tember wordt de huidige kunst-

grasmat vervangen. De zonne-
panelen zijn in aantocht en de 
plannen voor LED verlichting in 
een zo’n vergevorderd stadium, 
dat er van mag worden uitge-
gaan dat begin volgend jaar on-
der deze energiezuinige licht-
bundels kan worden gevoetbald.  

Grensrechter gezocht!
Wat nog ontbreekt is een grens-
rechter voor de wedstrijden van 
eerste elftal. Dit omdat door 
blessures en omstandigheden 
anderen moesten afhaken. Als 
je interesse hebt in deze leuke 
“job” en zo betrokken wilt ra-
ken bij het wel en wee van ons 
eerste team, mail dan vooral 

naar info@bsc68.nl en meld je 
aan!
Voorafgaand aan het sportieve 
treffen B.S.C.’68 en FC Zoeter-
meer hadden de voorzitters van 
beide verenigingen als “tegen-
standers” op het veld, maar als 
goede vrienden daarbuiten nog 
een onderonsje. Jacob de Boer, 
voorzitter van FC Zoetermeer, 
tekende op het sportpark “Ons 
Nieuwe Erf” de sponsorover-
eenkomst voor de plaatsing van 
een reclamebord voor zijn be-
drijf “de Boer Maatwerk in keu-
kens”.  
En, oh ja, B.S.C.’68 won de oe-
fenwedstrijd tegen FC Zoeter-
meer met 4 – 1.
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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 moe-
ten trekken.
Tot het laatste moment hebben we 
hoop gehouden dat we (een deel 
van) onze activiteiten konden la-
ten doorgaan, helaas hebben we 
moeten besluiten dat we dit niet 
kunnen.
De wet en regelgeving rondom Co-
vid-19 en onze verschillende ac-
tiviteiten is zodanig lastig dat 
we dit als Stichting niet kunnen 
waarmaken.
Natuurlijk zijn we teleurgesteld 
want we hadden graag u en ons-
zelf een mooie feestweek gegund 
na deze periode van sociale beper-
kingen. 

WE HEBBEN NU AL ONZE 
PIJLEN GERICHT OP DE 
JAARMARKT 2022!

Alle plannen van dit jaar ne-
men we mee naar volgende 
jaar zodat we dan samen met 
u een gave feestweek kunnen 
maken.
De afgelopen periode heb-
ben we al veel hulp op ver-
schillende manieren van ve-
len ontvangen,
wij hopen dat we volgend 
jaar weer van deze hulp ge-
bruik mogen maken.’

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

World Cleanup Day op 18 september

Help jij mee Hazerswoude-
Rijndijk op te ruimen? 
Zaterdag 18 september wordt de World Cleanup Day georganiseerd. Tijdens deze 
wereldwijde opruimactie -waar jong en oud aan mee kan doen- geven 20 miljoen 
mensen in 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt! Ook Hazerswoude-
Rijndijk doet er aan mee!

De Werkgroep Groen van het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Rijndijk heeft prikstokken, afvalzakken 
en een looproute geregeld. Zelf hoef je alleen nog maar werkhandschoenen en een goed humeur mee 
te nemen. Na afloop is er voor alle deelnemers wat lekkers. 

Iedereen is van harte welkom om op deze dag te komen helpen met het verwijderen van zwerfafval, 
het is echt een activiteit voor jong én oud!  Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding 
van een verzorger of ouder meedoen, of ze kunnen deze ochtend onder begeleiding van de Werkgroep 
Groen kennismaken met ‘De Grrroentjes’ (zie kader). Verder zijn coronamaatregelen van toepassing, 
zoals 1,5 meter afstand houden van andere groepjes en niet meedoen als je je niet lekker voelt. 

Aanmelden
De schoonmaakactie op zaterdag 18 september start om 10.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen. Er 
wordt verzameld bij de Speeltuin ‘De Rode Wip’, J.P. Heijestraat 21a in Hazerswoude-Rijndijk. Je kunt 
je aanmelden via de website nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/actie/?id=87706, of scan bij-
gaande QR-code. 

    
 

De Grrroentjes
De Werkgroep Groen zet op dit moment speciaal voor kinderen “De 
Groentjes” op. Doel van de Grrroentjes is ook de wensen van kinde-
ren (tot 14 jaar) als het om ‘groen’ in het dorp gaat in beeld te krijgen 
en om te zetten in concrete plannen en uitvoering. 
De Cleanup Day is een mooi evenement om kennis te maken met 
de Grrroentjes. Wil jij jouw mening laten horen over ‘groen’ in Ha-
zerswoude-Rijndijk, dan kun je je aanmelden op de website van het 
dorpsoverleg onder vermelding van ‘deelname Cleanup Day Grr-
roentjes.’  Je komt dan in een apart groepje onder begeleiding van 
Tahira en Ira van de Groenwerkgroep.

Geef je op via: dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl/de-grrroentjes/

Activiteiten S.W.O.H.
De Stichting Welzijn Ouderen in Hazerswoude (SWOH) hoopt 
in september weer wat activiteiten te gaan opstarten. Het groot-
ste verschil met de tijd van voor de Coronapandemie is de loca-
tie. Wij zijn geconfronteerd met nieuw beleid van de gemeente 
Alphen aan den Rijn, als subsidieontvangende stichting.
De gemeente heeft per kern een Dorpshuis aangewezen, in Hazers-
woude- Dorp is dat “De Juffrouw” en in Hazerswoude- Rijndijk de 
voormalige school De Rhijnenburch die nu “De Som” heet.
Om het bestaansrecht van de Dorpshuizen te ondersteunen wordt 
van gesubsidieerde welzijnsinstellingen gevraagd om de door hen 
georganiseerde activiteiten te laten plaatsvinden in de Dorpshui-
zen.
Deze ruimten zijn door en voor de inwoners gerealiseerd en moe-
ten een spilfunctie hebben en houden binnen de woon/dorpsge-
meenschappen.
 
Het toeval wil dat beide dorpshuizen voormalige scholen zijn en 
de beschikking hebben over een gymzaal. Dat is dus geweldig voor 
de lessen bewegen voor ouderen. Deze sessies zijn al jaren zeer po-
pulair zodat er in de beide  locaties zelfs twee groepen zijn. Op 7 
september zal Marianne Fruman, die al jaren de gymlessen heeft 
gegeven haar opvolgster aan de leden voorstellen. Karin Menken is 
bereidt gevonden om deze taak van Marianne te gaan overnemen. 
Karin is zeer gemotiveerd en enthousiast om deze taak op zich te 
gaan nemen.
Na anderhalf jaar thuis zitten zullen de ouderen blij zijn dat ze weer 
kunnen gaan bewegen maar ook de gezellig Soos60+ voorziet in 
de behoefte om de contacten weer te gaan oppakken.  De ruimte in 
de dorpshuizen die de Soos en de Gym ter beschikking staan zijn 
ruim genoeg om ook de 1,5 meter regel van de overheid toe te pas-
sen maar we hopen dat die regel in september niet meer geld.
Om er op 7 en 8 september een mooi feestje van te maken en alle 
oude maar ook nieuwe leden te laten kennismaken met de Gym en/
of de Soos in de nieuwe locaties zal er in de hele maand September 
geen contributie gevraagd gaan worden. Een mooie gelegenheid 
voor alle 60+ inwoners om de nieuwe locatie te gaan bezoeken.

 
   7,14,21 en 28 sept.
GYMNASTIEK 5,12,19 en 26 okt Dinsdag in “De Som”
 2,9,16,23 en 30 nov van 9 - 10 uur
 7,14 en 21 dec en van 10 – 11 uur.  

SOOS 60 +  7 en 21  sept 
Rijndijk 5 en 19 okt Dinsdag om 14.00 uur
 2 en 16 nov in “De Som”
   7 en 21 dec 

  7,14,21 en 28 sept. In “De Juffrouw” Dinsdag
GYMNASTIEK   5,12,19 en 26 okt van 14.00 uur – 15.00 uur
 2,9,16,23 en 30 nov van 15.00 uur -16.00 uur
 7,14 en 21 dec 

SOOS 60 +  8 en 22 sept
Dorp 6 en 20 okt Woensdag om 13.30 in 
 3 en 17 nov   "De Juffrouw"
 1 en 15 dec
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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

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

KIM VAN VEEN,hartelijk gefeliciteerd met 
je 15de verjaardag.Een gezellige dag toege-
wenst. Liefs opa en oma.

Gezocht HANDIGE PENSIONADO(S) die voor 
ons een oude trekker willen opknappen. Wer-
kruimte en materiaal aanwezig. 
Hazerswoude-Dorp. 

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
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 verwijde-
ren gaat vaak niet meer. 

Een aantal jaar geleden heeft stichting Actief Rijnwoude de dienst ‘Klussendienst junior” hiervoor opgezet.  Vanwege Co-
rona 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.

• Kranten en tijdschriften

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes

• Gidsen en catalogi

• Toegangskaarten

• Boeken en brochures

• Kleine en grote kartonnen dozen

• Papieren zakken en tassen

• Inpakpapier, cadeaupapier

• Eierdozen

• Golfkarton

• Kartonnen opvulling bij producten

• Print- en kopieerpapier:

 nietjes, paperclips of plakband zijn

 toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier

• Enveloppen:

 van papier of karton, ook met venster

• Taartdozen met voedselresten en

 kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, 

	 koffiefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl

• Kassabonnetjes

Papier/karton met plastic 
• Plastic hoesjes om (reclame-) folders en

 tijdschriften

• Melk-, yoghurt- en sappakken:

 drankenkartons

• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

 vloeistofdicht karton

• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart

• Diepvriesverpakking: karton met plastic

 binnenkant

• Papieren broodzakken: papier en plastic

• Geplastificeerd	papier	en	karton

• Plastic zakken en tassen

• Enveloppen met plastic bubbeltjes

• Ordners en ringbanden

• Plastic opbergmappen

Schoon en droog Vies of nat

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél
bij het oudpapier

Niet
bij het oudpapier

ADRESGEGEVENS

ARIE KOM 

www.komstratenmakersbedrijf.nl
Middelweg 1 B ,2391 NS Hazerswoude-Dorp 

Telefoon 0654391559
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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.

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?

Hazerswoude-Dorp

Huttenbouw kan 
toch doorgaan
Het is lang onduidelijk geweest in welke vorm de Jeugdvakantieweek in Hazers-
woude-Dorp dit jaar door kon gaan. De kogel is nu door de kerk en we zijn erg blij 
om te melden dat we veel van onze activiteiten kunnen organiseren zoals we ge-
wend zijn. 

En gelukkig kunnen we dat weer ‘gewoon’ op het Hobbemaplein doen! Vanwege de nog geldende Co-
rona maatregelen zullen er toch aanpassingen nodig zijn. Dat vraagt best veel van de deelnemers en 
publiek en zeker ook van de organisatie.
 

De organisatie schrijft daarom: “De Huttenbouw kan echter alleen doorgaan als we ons 
met z’n allen aan de regels houden en daarbij hebben we ieders hulp hard nodig!

Onlangs is het programmaboekje bezorgd, er zijn echter wel wat dingen anders dan daarin vermeld 
staat. Deze is gedrukt voordat er duidelijkheid was over de maatregelen en dus zijn er verschillen in 
de regels en het programma. Houd voor de actuele situatie dus de website, social media en onze om-
roeper in de gaten.
Vanwege de maatregelen rondom Corona hebben we besloten om de Picknick en het Avond-/Nacht-
spel niet door te laten gaan. We vinden het heel jammer, maar zien geen mogelijkheid om dit op een 
veilige en verantwoorde manier te doen.

Kijk op www.huttenbouw.com voor meer informatie.

We kijken uit naar een leuke week en nodigen je van harte uit om mee te doen!”

Ook huttenbouw in 
Benthuizen gaat door
De organisatie van de huttenbouw in Benthuizen schrijft op haar facebookpagina:
De gemeente heeft mondeling toegezegd dat de huttenbouwweek inclusief overnachting, uiteraard 
onder voorbehoud van de landelijke maatregelen, mag plaatsvinden.
Het evenement vindt plaats op 24 tot 27 augustus a.s. aan de Bentwoudlaan.

Kijk verder op www.huttenbouwbenthuizen.nl 

Voor de Huttenbouw Benthuizen 2020 was een leuke poster 
ontworpen. Jammer genoeg kon het feest niet doorgaan, maar 

in 2021 is er een nieuwe kans!
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Leuke uitjes verzinnen voor je gezin, het valt niet altijd mee. Natuurlijk kun je naar één van de grote attracties  of  
dierentuinen, maar als je wat meer op de centjes wilt letten, zul je wat anders moeten bedenken. Gelukkig zijn er in 
Nederland volop mogelijkheden om gratis of voor weinig geld een leuke dag door te brengen met je kinderen. We 
hebben een aantal leuke tips voor je verzameld

Naar de kinderboerderij
Bijna in ieder plaats vind je wel een kinderboerde-
rij. Maar sommige kinderboerderijen zijn van de 
buiten-categorie. Zo vind je in Rotterdam  in het 
Kralingse Bos (Langepad 60) een fantastische 
kinderboerderij, waar geregeld leuke activiteiten 
worden georganiseerd. Vlakbij vind je ook een 
spannend klimbos. Hiervoor moet je wel entree 
betalen. En in Aalsmeer vind je Boerenvreugd, een 
kinderboerderij met de grootste speeltuin van de 
omgeving. (Beethovenweg 18, Aalsmeer)

Buiten spelen  
In Lelystad vind je het belevenissenbos. In een 
gebied van wel 40ha kun je ‘natuurlijk spelen’  
en vind je talloze speelplekken. Wat dacht je van 
tokkelbanen, boomschommels, waterattracties 
en nog veel meer?! Erg leuk voor kinderen vanaf 
6 jaar. (Veldweg 98, Lelystad)

In het Limburgse Grubbenvorst is speeltuin 
Mart Roeffen te vinden. Meer dan 40 speeltoe-
stellen waar je heerlijk midden in de natuur kunt 
spelen. En helemaal gratis. (Meerlosebaan 15, 
Grubbenvorst)

In Veenendaal vind je de meer dan vijftig jaar oude 
Speeltuin de Pol. Hier betaal je € 1,50, resp. € 1,-- 
entree als kind of volwassene, maar daarvoor heb 
je een hele middag vermaak. De hoge klimtoren 
scoort hoge ogen en de mogelijkheid om een hap-
je of drankje te nuttigen bij de kiosk maakt deze 
plek een leuk alternatief voor een kinderpretpark. 
(Prinsesselaan 30 – 44, Veenendaal).

De Pyramide van Austerlitz is ook zo’n fraaie 
historische speelplek. Naast veel gratis speel-
toestellen zijn er ook enkele grotere attracties, 
waaronder een botsautobaan waar je voor een 
klein bedrag gebruik van kunt maken. (Zeister-
weg 98, Austerlitz/Zeist)

En ook Speeltuin ’t Appeltje in Bergen op Zoom 
mag niet ontbreken in dit rijtje familie-attracties. 
Je kunt je heerlijk uitleven op de familieschom-
mel, in het klimkasteel of op de  grote trampoli-
ne. Allemaal gratis voor de gasten van dit leuke 
party-adres in de bossen. (Balsedreef 5 Bergen 
op Zoom)

Drielandenpunt
Als Nederlander moet je natuurlijk minstens 
één keer in je leven op het enige drielandenpunt 
van ons land hebben gestaan. Je vindt het in 
Zuid-Limburg in Vaals en het is gratis toeganke-
lijk. Dat geldt ook voor de grote speeltuin. Wil je 
ook het beroemde labyrint verkennen,dat kost  
€ 5,-voor kinderen en € 6,-- voor volwassenen. 
(Viergrenzenweg 97, Vaals) 

Kinderdijk
Ook Kinderdijk is zo’n ‘must-see’ attractie van 
Nederland. Als wandelaar, fietser of vanaf het 
water  kun je gratis van genieten de 19 molens 
van dit Zuid-Hollandse dorpje nabij Dordrecht. 
Wanneer je de molens zelf of andere attrac-
ties op dit Werelderfgoed wilt bezoeken, dien 
je vooraf een kaartje te kopen.  (Molenkade 
Nederwaard 1, Kinderdijk)

Boomkroonpad
In Drouwen in Drenthe vind je het boomkroon-
pad. Om tussen de toppen van de bomen te 
mogen lopen betaal je een klein bedrag. Ook 
kun je gratis het bezoekerscentrum van e 
Hondsrug bezoeken of heerlijk ravotten in het 
Lorkendspeelbos (Steenhopenweg 4, Drouwen)

Futureland
Nederland is al enkele jaren uitgebreid met 
de 2e Maasvlakte. Een immens havengebied. 
Hier vind je het info-centrum Futurelands. Een 
interactieve omgeving, waar je zintuigen te kort 
komt. Virtal Reality, 360-graden projecties, 
interactieve maquettes, het informatiecentrum 
maakt gebruik van de modernste technieken. 
Dichter bij de havens kun je niet komen. Je kunt 
je (gratis) bezoek uitbreiden met een betaalde 
rondvaart of rondrit door de havens. Ga op 
expeditie en ontdek waar Nederland haar geld 
verdient. (Europaweg 902, Maasvlakte)

Klimduin Schoorl
Als je ‘m voor je ziet, moet je hem beklim-
men. De meer dan 50 meter hoge klimduin in 
Schoorl. En erna maak je natuurlijk een heerlijke 
wandeling langs zee en door de duinen. Achter 
het bezoekerscentrum van de Schooorlse Dui-
nen ligt een gratis toegankelijk speelbos voor 
kinderen. Er is ook een café met een terras met 
uitzicht op het speelbos en het natuurgebied, 
zodat iedereen zich uitstekend kan vermaken 
(Oorsprongweg, Schoorl)

Naar de Pluktuin
In Nederland vind je tientallen pluktuinen, waar 
je als bezoeker tegen een klein bedrag (of soms 
zelfs gratis) zelf je fruit of bloemen mag plukken. 
Vaak is er ook een theetuin of streekproducten-
winkel, zodat je er een echt uitje van kunt maken. 
Op www.pluktuinen.nl vind je alle adressen.

Speelpark & Maisdoolhof Voorthuizen
Zoek je een voordelig dagje uit met jonge kin-
deren dan is dit speelpark een aanrader. Een 6 
meter hoge klimtoren, een helikopter-parcours, 
een treinbaan, traptrekkers of skelters, een 
draaimolen, het is er allemaal. Je kunt zelfs een 
duik nemen in een maiszwembad … een span-
nend avontuur is ook de speurtocht door het 
Maisdoolhof. Ben je écht verdwaald, dan klim je 
even op de klimtoren middenin het Maisdool-
hof om te ontdekken hoe je weer bij de uitgang 
moet komen. (Bijschoterweg 2, Voorthuizen)

Kabouterbos
Nabij Dronten vind je een heus kabouterbos. Dit 
grote kabouterbos biedt vermaak voor het hele 
gezin. Skelters, kabouters, ballenbakken, tram-
polines zorgen er voor dat je je niet snel verveelt. 
In het restaurant kun je terecht voor een hapje 
en een drankje. De entree tot het speelgebied is 
gratis. (Roggebotweg 21, Dronten)

Kortom je hoeft je niet te vervelen als je in 
Nederland er op uit gaat. Voor een dagje weg 
of voor vakantie, in iedere provincie zijn er 
leuke én goedkope uitjes te vinden.

Kinderattracties in eigen landKinderattracties
 en de leukste

Kinderattracties in eigen land in eigen landKinderattracties in eigen landKinderattracties in eigen land
gratis uitjes


