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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Bewoners: "We voelen ons gehoord!"

Behouden toekomst 
voor Vaardorp Rietveld

door Diana Baak

De 21 gezinnen die in het 
Hazerswoudse Rietveld 
wonen hebben met elkaar 
een toekomstvisie opge-
steld voor hun bijzondere 
leefomgeving. 

De gemeente heeft als reactie 
hierop laten weten het unie-
ke karakter van het vaardorp te 
willen beschermen in samen-
spraak met de inwoners, de 
kwekers en het hoogheemraad-
schap.

Bewonersvereniging
In 2019 hebben de inwoners 
van het vaardorp een bewo-
nersvereniging opgericht. Het 
feit dat men  de kwaliteit van de 
leefomgeving steeds verder ach-
teruit zag gaan, was de aanlei-
ding. De behoefte ontstond om 
in de bres te springen voor be-
houd van landschappelijke kwa-
liteit, natuur en cultuurhisto-
rische waarde van het gebied. 
Via een enquête en gesprekken 
hebben de bewoners opgete-
kend welke zorgen zij hebben 
en welke mogelijkheden zij zien 
om het unieke gebied beter te 
beschermen. We spreken hier-
over met Let Belt, voorzitter van 
de bewonersvereniging. Voor 
het gesprek word ik eerst opge-
haald met de roeiboot, want de 
familie Belt woont in één van de 
7 woningen die nog altijd alleen 
per boot bereikbaar zijn. 

Op één lijn met de gemeente
“Wij hebben eind juli een offi-
ciële reactie ontvangen van de 
gemeente op de door ons aan-
geboden Toekomstvisie voor 
het Vaardorp Rietveld en zijn 
hier blij mee. We voelen ons 
gehoord en gesteund in onze 
voorstellen”, vertelt Let Belt. 
“De gemeente heeft onze toe-
komstvisie getoetst aan de Om-
gevingsvisie Alphen aan den 
Rijn en is tot de conclusie ge-
komen dat beide goed op elkaar 
aansluiten. Hoezeer het Rietveld 
wordt gewaardeerd blijkt ook 
uit de aandacht die eraan wordt 

besteed in de Omgevingsvisie. 
Verder heeft de gemeente aan-
gegeven de meeste van de door 
ons aangekaarte knelpunten se-
rieus te willen oppakken.” 

Belangen in balans
Belt: “Vroeger was het vaardorp 
een boerengemeenschap, maar 
de merendeels kleine boerde-
rijen bleken niet voldoende ren-
dabel meer. Het ontbreken van 
wegen speelde daarin ook een 
rol. In de tijd dat we nog ge-
meente Rijnwoude waren is het 
gebied toen opengesteld voor 
sierteelt. Aanvankelijk was het 
vaardorp een beschermd dorps-
gezicht, maar die status werd al 
snel opgeheven. Daardoor wa-

ren er geen goede regels meer 
om de historie van het gebied te 
bewaren en een balans te hou-
den tussen de belangen van alle 
betrokken partijen in het ge-
bied: de sierteelt, het natuurbe-
heer, recreatie en de inwoners. 
We zijn blij dat de gemeente nu 
in samenspraak met alle betrok-
ken partijen meer sturing aan 
het geheel wil geven.”

Knelpunten
Bewoners langs de Rietveld-
se Vaart leggen hun boot aan 
bij de ophaalbrug aan de Dijk-
graafweg.  “Daar zijn voor ons 
parkeerplaatsen voor de auto, 
maar het geheel van geparkeer-
de en langsrijdende auto’s leidt 

regelmatig tot gevaarlijke situa-
ties. Ook willen we deze ano-
nieme en afgelegen plek veili-
ger maken, want nu en dan is 
sprake van diefstal en van over-
last van jongeren die er samen-
komen. De gemeente denkt nu 
actief met ons mee over het ver-
beteren van de veiligheid,” geeft 
Belt aan. De bewoners hebben 
ook bepleit dat oevers zo veel 
mogelijk een natuurlijk karak-
ter hebben en dat de structuur 
van water en land langs de vaart 
behouden blijft. De gemeente 
gaat in gesprek  met Greenport 

en het Hoogheemraadschap met 
het verzoek om de harde en 
soms vergraven oevers zo veel 
mogelijk in natuurlijke staat te 
brengen. Ook wordt regelmatig 
onderhoud aan de houtwallen 
en geriefbosjes gestimuleerd. 

Recreatie
In en om het Rietveld ziet de be-
wonersvereniging graag rustige 

vormen van recreatie, zoals fiet-
sen, wandelen en varen. Men is 
er voorstander van om op ter-
mijn alleen nog elektrisch aan-
gestuurde boten toe te staan in 
het Rietveld. Ook zien inwoners 
graag verbeteringen in voorzie-
ningen voor het kanovaren in 
het gebied. Deze wensen slui-
ten goed aan bij gemeentelijk 
beleid. Belt: “Het is nu niet mo-
gelijk om een rondje te wande-
len of te fietsen om het Rietveld 
heen en dat is ook een grote 
wens. 
Lees verder op pagina 4 van deze GHK

Vaardorp Rietveld, genieten van de natuur en de rust. Foto's Diana Baak
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Familieberichten

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl
079 - 303 03 00

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

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
Wilt u op de hoogte blijven van wat Ammoniet Uitvaartbegeleiding or-
ganiseert? 

Houd u dan de activiteitenagenda op de website in de gaten, of meld u 
zich aan voor de infomail. 
Via de website kunt u zich hiervoor inschrijven.

     0172-601156
                       

Sarah Jongejan 
Uitvaartbegeleiding

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

"Zing halleluja, hemel en aarde zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige

aan wie het licht, de liefde ontspringt,
verheven is Hij, de Levende."

(Lied 648)

 
Met grote verslagenheid

ontvingen wij het bericht dat is
overleden onze organist

 

Ben Veldstra
 
Vanuit zijn sterke betrokkenheid
bij onze gemeente was Ben
jarenlang een groot inspirator en
belangrijke steunpilaar voor de
muzikale beleving binnen de
Hoeksteen en voor de liturgische
vormgeving van erediensten.

Wij zijn diep bedroefd over dit zo
onverwachte gemis maar ook
dankbaar voor alles wat hij voor de
gemeente heeft mogen
betekenen.
Wij wensen familie en vrienden
veel sterkte toe.  Hij leve voort in
de vele fijne herinneringen.
 

Protestantse Gemeente
De Hoeksteen

Benthuizen
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Ingezonden brief

Het laatste restje 
vertrouwen in de 
Alphense gemeentelijke 
politiek is verdwenen..
Participatie van inwoners van Hazerswoude-Dorp bij belang-
rijke beslissingen over hun woonomgeving, is een farce ge-
bleken. Erger nog: de bewoners van Weidelanden en HWD 
zuidwest zijn voor de gek gehouden en met een kluitje in het 
riet gestuurd. 

Al sinds het najaar 2020 probeert Bewonersoverleg Plan Zuid 
(BOPZ) met de politiek, en met name met wethouder Van Vel-
zen in gesprek te komen, om samen een goede oplossing voor 
de verkeersproblematiek ter plaatse te ontwikkelen. Met name 
de aanleg van een ontsluitingsweg rondom Weidelanden en 
langs HWD zuidwest is een forse ingreep in de woonomge-
ving van de betreffende bewoners.

Helaas is de inbreng van de bewoners vanaf het begin gene-
geerd. Van toegezegde beloftes tot participatie is niets terecht 
gekomen. Pogingen om met het gemeentelijk apparaat in con-
tact te komen zijn stelselmatig afgehouden. Wethouder Van 
Velzen heeft BOPZ een pilot toegezegd om noodzakelijke ge-
gevens over de noodzaak van de ontsluitingsweg te verzame-
len. Hiervoor moet het paaltje in de Jan van Eijcklaan wegge-
haald worden en gelijktijdig elders in HWD-west metingen 
gedaan worden. Deze pilot is tot op heden voortdurend uitge-
steld. In de klankbordgroepen hebben de betrokken bewoners 
geen enkele mogelijkheid gekregen om over varianten mee 
te denken. Ze mochten slechts meepraten over de beplanting. 
Hoe nietsontziend en onverstandig kan de politiek zijn?

Maar het kan nóg slechter. Op dezelfde dag (28/7/21) dat 
er eindelijk een eerste gesprek tussen betrokken bewoners 
en wethouder Van Velzen met zijn dienstdoende ambtenaar 
plaatsvond over de aanleg van de weg rondom Weidelanden, 
werd het plan van B&W voor woningbouw in het betrok-
ken gebied openbaar gemaakt. Noch de wethouder, noch zijn 
ambtenaar, heeft tijdens dat gesprek  met de bewoners daar 
een woord over gesproken. 

Uit de krant moesten we dat voor het eerst vernemen. Hoe 
slinks kan men worden in de politiek?
Ook in de gemeente Alphen hanteert het bestuur de gewoon-
te om bewoners zo min mogelijk gelegenheid tot inspraak te 
geven. Ingrijpende voornemens worden aan het begin van de 
vakantieperiode bekend gemaakt, zodat er voor veel mensen 
minder tijd overblijft om te overleggen, te reageren en eventu-
eel bezwaar aan te tekenen. 

BOPZ heeft op meerdere momenten om duidelijkheid ge-
vraagd en bood al lange tijd aan om samen met de politiek 
tot de beste en de meest gedragen oplossing voor de ontslui-
tingsweg te komen. De politieke partijen zijn benaderd om 
participatie tot stand te brengen. Helaas hebben zij die kans 
te weinig aangegrepen. Mogelijk zijn zij óók om de tuin ge-
leid door wethouder Van Velzen en zijn ook zij verrast door 
de woningbouwplannen van B&W. Of wast men nu de han-
den in onschuld?

Door deze manier van handelen toont de politiek zélf aan dat 
er reden is voor wantrouwen jegens onze lokale overheid . 
Er is een kans geboden om een voorbeeld te worden van ge-
zamenlijk optrekken van overheid en bewoners. Maar de ge-
meente Alphen aan den Rijn heeft dat niet aangedurfd. Inwo-
ners zijn genegeerd, bewust in het ongewisse gelaten, er heeft 
geen participatie plaatsgevonden, er is onvoldoende gecom-
municeerd en tenslotte zijn de bewoners gewoon voor de gek 
gehouden. 

Alle argumenten ten spijt, dit had absoluut anders en beter 
gekund. Het vertrouwen in het  gemeentelijke bestuur is tot 
ver onder het nulpunt gedaald.

Bewonersoverleg Plan Zuid

Je kunt nog steeds doneren!

Recordbedrag voor kanker-
onderzoek bijeen gefietst
Ruim twee maanden geleden heeft de groep fietsers van de Stichting All the Way 
EFI een ronde gefietst door Nederland en alle provincies aangedaan om geld op te 
halen voor kankeronderzoek. Inmiddels is al bijna 55.000 euro opgehaald, een ab-
soluut recordbedrag. 

In memoriam 
Eus Beukenboom
“Slecht nieuws is dat een van 
onze trouwe ondersteuners op 7 
juni plotseling is overleden. Eus 
Beukenboom uit Hazerswoude-
Rijndijk was eerder mee voor de 
catering naar München en stond 
dit jaar bij de aankomst nog 
hamburgers te bakken”, vertelt 
Pieter Heemskerk namens de 
Stichting. “We waren geschokt 
door het bericht en zullen hem 
erg missen.”

Recordbedrag nu al bereikt
Heemskerk: “Het goede nieuws 
is dat er nog steeds geld binnen-
komt. Naast heel veel losse do-

naties  zijn diverse mensen per-
soonlijke acties gestart.  Zo heeft 
mevrouw Beukenboom (moe-
der van deelnemer Wouter Beu-
kenboom) voor haar 80ste ver-
jaardag geen cadeaus gevraagd, 
maar geld voor de stichting. 

Aannemersbedrijf Mark de Boer 
bestond dit jaar 20 jaar en heeft 
de hele fooienpot gedoneerd.  Ik 
wil bij deze alvast iedereen be-
danken namens het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis en de 
Ronald Moerings Foundation. 
Dank voor de sportieve inzet 
en voor de financiële inzet, dit 
jaar vooral via het versturen van 
Tikkies naar familie en vrien-

den. En laten we ons vanuit een 
goede gezondheid, sportief met 
gezellige mensen in blijven zet-
ten. BEDANKT! 

Donaties nog welkom 
tot november!
Op 19 november wordt de che-
que overhandigd in het Antoni 
van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
“We hebben nu al een record-
bedrag bij elkaar gehaald, maar 
willen het natuurlijk nog zoveel 
mogelijk opschroeven.   Elke 
euro gaat 1 op 1 naar AVL, er 
gaat geen euro verloren! 

Meer informatie is te vinden op 
www.allthewayefi.com. 
 
 

 

Mevrouw Neuteboom overhandigt haar ‘verjaardagscadeau’ in de vorm van een donatie aan het bestuur van de stichting

Pieter Heemskerk: Bedankt!
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Initiatief van Groen Links
Nieuw ontwerp voor de kruising Dorpsstraat – Gemeneweg 
in Hazerswoude-Dorp geeft mogelijkheden

door Jan Luuk van Dijk

In de gemeenteraadsvergadering van februari jl. is door de hele gemeenteraad ge-
vraagd om een uiterste poging te doen meer afslagbewegingen op de kruising met 
de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp mogelijk te houden.

Het ontwerp van gemeente en 
provincie ging onder meer uit 
van het verbieden van de rechts-
af beweging van Gemeneweg-

noord naar Dorp West. Het ver-
keer zou dan moeten omrijden 
via de rotonde Weidelanden, de 
nog aan te leggen zuidwestelijke 

me uitbreiding van het kruis-
punt tot gevolg hebben, omdat 
de bushalte richting noord ook 
verplaatst zou moeten worden. 
Een fors deel van het parkeerter-
rein bij de AH zou dan verloren 
gaan, en dat werd gezien als on-
aanvaardbaar. 

Afgelopen voorjaar is in op-
dracht van de gemeente nog 
eens opnieuw een nader onder-
zoek gedaan met als uitgangs-

ontsluitingsweg langs de wijk en 
door woonstraten in het dorp. 
Het handhaven van deze rechts-
af mogelijkheid zou een enor-

punt een goede doorstroming 
en GEEN ruimtelijke uitbreiding 
van het kruispunt. Dit heeft tot 
op dit moment geen nieuwe in-

zichten opgeleverd, tot groot 
ongenoegen van gemeente-
raadsleden en bewoners.
Wèl oplossing zonder vermin-
dering van parkeerplaatsen

Maar…..
Een nieuw verkeersontwerp, dat 
in opdracht van de GroenLinks 
fractie door een adviesbureau 
is opgesteld, toont aan dat de 
rechtsaf strook van noord naar 
Dorp-west wél kan worden aan-
gelegd. De extra ruimte voor de 
tweede rijstrook in noordelijke 
richting is heel beperkt en kan 
worden gevonden aan de kant 
van het parkeerterrein zonder 
het huidige aantal parkeerplaat-
sen te verminderen. De bushal-
te in noordelijke richting blijft 
hierbij op zijn huidige plek. Bij-
gaande afbeelding laat zien hoe 
dat zou kunnen. Daarmee wordt 
volledig tegemoet gekomen aan 
de wens van de gemeenteraad. 
En ook aan de vele malen uitge-
sproken voorkeur van de bewo-
ners van Dorp-west.
 
De GroenLinks fractie heeft dit 
ontwerp laten opstellen in een 
uiterste poging om te laten zien 
dat er wèl een oplossing is. 
Dit voorstel is ingebracht in de 
vergadering van de raadsver-
keerswerkgroep van 19 augus-
tus. Inmiddels worden al posi-
tieve reacties op ons ontwerp 
ontvangen.

Het is nu aan de gemeente om 
zich sterk te maken voor een 
definitieve oplossing waarbij de 
rechtsaf beweging van Geme-
neweg-noord naar Dorp-West 
wel is opgenomen en die te la-
ten opnemen in het provinciale 
inpassingplan. Met dit ontwerp 
hebben deze mensen laten zien 
dat dit wel degelijk mogelijk is.

Zo zou het "kruispunt" er in de toekomst uit moeten gaan zien vlgs de opvatting van Groen Links

Goed nieuws is dat de gemeen-
te met Provincie en betrokken 
particulieren in gesprek is voor 
de aanleg van een pad tussen de 
Ten Heuvelhofweg en de Com-
pierekade (nu loopt de weg bij 
Theetuin bij ’t Woutje dood).”  
Ook komen er informatiebor-
den over het bijzondere histori-
sche karakter van de Vaardorp. 
De bewonersvereniging is bezig 
met het ontwerp en de financie-
ring daarvan. 

Behoud Vaardorp Rietveld
Vervolg van voorpagina

Let Belt haalt bezoek op met de boot bij de parkeerplaats bij de ophaalbrug aan de Dijkgraafweg. 

Informatie
Geïnteresseerden kunnen De 
Toekomstvisie Vaardorp Riet-
veld opvragen via 
bvhetrietveld@gmail.com. 

Ook is door Let Belt een fraaie 
website over het Rietveld ge-
maakt waarop veel te lezen is 
over de geschiedenis van het ge-
bied en over de Rietveldse mo-
len: 
www.vaardorphetrietveld.nl. 
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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 29 augustus  09.30 uur Ds P. 

Wijnberger; 18.00 uur Ds G.D. Kamphuis
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 29 augustus 10.00 uur 
 Dhr J.P. Karstens, Leiden
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 29 augustus  09.30 uur Ds G. 

Clements 18.00 uur  Ds A.B. van der Heiden 
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 29 augustus 09.00 uur 

Eucharistieviering. Voorg. Past R. Visser en Past 
Lâm. Zang van de Cantores 

 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 29 augustus   09.30 uur 
 Dhr Joost de Bruin, Noordwijk/Leiden 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 29 augustus   
 09.30 uur Ds E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn
 18.30 uur Ds A.B. van Campen

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

In de Ontmoetingskerk zijn per 
viering ca. 70 bezoekers welkom, 
de regels voor het afstand hou-
den zijn nog steeds van kracht. U 
hoeft zich niet meer vooraf aan 
te melden. Mondkapjes zijn niet 
langer verplicht. De kerkdiensten 
worden ook uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl 
Zondag 29 aug. 10.00 uur: Do-
minee W. Biesheuvel, Maaltijd-
viering 15.00 uur: Dominee W. 
Biesheuvel, Maaltijdviering (zie 
info hieronder).
Zondag  5 sept. 10.00 uur: Do-
minee W. Biesheuvel. Startzon-
dag, tevens kindernevendienst. 

VIERING RHIJNDAEL IN AAN-
GEPASTE VORM 

We houden op de avondmaals-
zondag al heel wat jaren een 
maaltijdviering in Rhijndael 
met een groep mensen die om 
diver¬se redenen niet in staat is 
om de kerkdienst in de ochtend 
bij te wo-nen. We hebben geke-
ken naar wat er moge¬lijk is om 
deze bijeenkomsten weer op te 
starten. In Rhijndael gebruikten 
we een zaal die nu helaas, met 
alle maat¬regelen, te klein is om 
mensen te ontvangen. We willen 
als alternatief een bijeen¬komst 
houden in de Ontmoetings¬kerk, 
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 kof¬fie 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 gebruik 
maken van vervoer dan kunt u 
zich aanmel¬den bij Alie Spil. Dit 
kan via 071 341 3236 of via mail: 
autodienst@pknkoudekerk.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 Rhijndael 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 aanwezige 
pastor. U bent welkom in de Ont-
moetingskerk op woensdag 1 en 
15 september. De Brugkerk is 
open op woensdag 25 augustus 
en 8 en 22 september. 

SOEP EN PRAATJE 
Op dinsdag 31 augustus is er 
weer gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten bij lekkere soep 
en een gezellig praatje. Er is al-
tijd een soep mét en een soep 
zonder vlees. We eten in Hons-
wyc en de aanvangstijd is 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 jaarthe-
magroep@pknkoudekerk.nl.  We 
vragen een vrijwillige bijdrage ter 
bestrijding van de onkosten.

FILMAVOND
Op vrijdagavond 27 augus-
tus wordt in de Ontmoetings-
kerk de film De Dirigent ver-
toond. De film speelt zich af in 
1924. De Neder¬landse Antonia 
Brico, gespeeld door Christian-
ne de Bruijn, is als kind geëmi-
greerd naar de Verenigde Sta-
ten en wil professioneel dirigent 
worden. 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: jaarthema-
groep@pknkoudekerk.nl  of tel. 
06 1231 7899

NAAR DE BERNARDUS-
KERK VOOR EEN VIERING OF 

OPENSTELLING                                          
Zondag 29 augustus 10.30 
uur: De Bernarduskerk is open 
van 10.30 tot 11.30 uur om even 
rustig te zitten, te bidden of een 
kaarsje aan te steken. Enkele 
koorleden zingen en er wordt 
door Dhr. Nico Wesselingh op 
het orgel gespeeld. Voor deze 
openstelling hoeft u zich niet aan 

te melden. Zondag 5 septem-
ber 10.30 uur: Woord en Com-
munieviering waarin pastor Lam 
voorgaat.  Enkele koorleden zul-
len zingen. De organiste is mevr. 
Anne–Marie de Groot-Wesse-
lingh.  Aanmelden van tevoren 
is wel prettig, maar het hoeft 
niet. Dit kan via telefoonnum-
mer 071-3414210 of email-adres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl.  De regels betreffen-
de het afstand houden, zijn nog 
steeds van kracht                                                                  

WELKOM IN DE KERK 
Vanaf september hopen we dat 
er weer elke week gewoon een 
viering kan zijn. Let wel even 
goed op de aanvangstijden van 
vieringen. Op zondag 5 sept. 
nog een keer om 10.30 uur daar-
na gaan we naar de wintertijd 
met een aanvang van de vierin-
gen om 11.00 uur. Maar let op: 
de oecumenische viering op 19 
september begint om 10.00 uur. 
Daarover later meer informatie 

LIVESTREAMVERBINDING 
Elke zondagmorgen is er om 9.30 
uur via een livestreamverbinding 
een eucharistieviering te volgen 
vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt 
dit vinden op de website van de 
parochie: www.heiligethomas.nl. 
Op deze site kunt u ook de litur-
gie downloaden en vorige vierin-
gen terugzien.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

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

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 ondersteunt deze 
mensen met onmisbare ver-
voers- en communicatiemidde-
len. Het afgelopen jaar hielpen ze 
onze pioniers met 533 vervoers- 
en communicatiemiddelen. 40 
kilometer lopen naar het zieken-
huis, als je op het punt staat te 
bevallen? In Nederland is het on-
denkbaar. In het binnenland van 
Congo is het realiteit. Auto’s en 
openbaar vervoer zijn er niet. 
Dokter Christian leidt één van 
de moeilijk bereikbare zieken-
huizen. Samen met zijn team wil 
hij niets liever dan gezonde ba-
by’s ter wereld brengen. ‘Door-
dat de afstanden zo groot zijn, 

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).

kwam het vaak voor, dat baby’s 
en soms ook moeders onder-
weg overleden’, aldus de dokter. 
Dankzij de donateurs van MIVA 
uit Nederland staat er nu een le-
vensreddende motorambulance 
bij het ziekenhuis. Deze stevige 
motor met brancard zorgt er-
voor, dat zwangere vrouwen wél 
op tijd het ziekenhuis kunnen 
bereiken. En dat hun baby’s de 

kans krijgen op een leven. HELPT 
U MIVA MEE OM TE HELPEN? U 
kunt uw gaven in de collectebus 
doen achter in de kerk of een bij-
drage overmaken naar: Parochie 
heilige Thomas NL36 INGB 0006 
1923 37 met omschrijving MIVA 
collecte. 

Hartelijk dank, werkgroep Mis-
sie, Ontwikkeling en Vrede
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Hazelnoot           
slagroomtaartje                                                                 5,-

Aanbiedingen van 26 augustus t/m 1 september:

Brownies  4 stuks                                                                 3,-

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Japanse
wokreepjes
Reepjes van botermalse 
biefstuk, Japans gekruid met 
sugarsnaps, taugé en
sesamzaadjes. 
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Boeren-
achterham
Grillworst
Gebraden 

gehakt 

4.99
Uit eigen keuken:

Mexicaanse 
Tortilla’s 

2 stuks 

5.50

Vlugklaarpakket:

4 Slavinken

4 Gehakt-
schnitzels 

8.49
Weektopper!

Varkens-
schnitzels 

4 stuks 

6.49
Altijd Handig:

Mager 
Runder
gehakt 

1 kilo

8.49

Weekendtip!

Varkens-
haas
spies 
4 stuks 

6.98

Weekaanbiedingen

100 gram

2.79
Aanbiedingen zijn geldig van 

23 t/m  28 augustus 2021

KOOPJESDAGEN 
IN ONZE WINKEL

Dorpsstraat 138 -Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203 - Whatsapp; 06-86820002

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
VAN 9.00 TOT 20.00 UUR

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

DAMES EN 
HEREN MODE

LINGERIE, 
BAD EN 

NACHTMODE* 
*OOK UIT ONZE WINKEL IN WADDINXVEEN

VOOR OUTLET 
PRIJZEN

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

*Geldt niet op basis en nieuwe collectie!

Maximaal 10 personen in de winkel, 
het kan dus zijn dat u even buiten moet wachten!
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Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl
& Boelsma Homeopathie & Advies 

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

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

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

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl
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Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje

Eros en Thanatos

Op de Provincialeweg liep ik langs de gecombinede bouwlandper-
celen en ik zag plotseling (logisch) veel meer dan een week gele-
den. De fazant liet zijn werkelijk adembenemende kleurenpracht 
bewonderen, er was een koppeltje houtduiven neergestreken dat 
de graankorrels die de combine had gemorst (aren lezen achter de 
maaiers!) gretig oppikte en luidruchtige kauwtjes zochten tussen 
de stoppels naarstig naar insecten. 
De polderbevolking bestond voornamelijk uit pubers: jonge eend-
jes wriemelden tussen de rietstengels in de tochten, meerkoetgrut 
bedelde bij een bijna overspannen ouder om restjes waterplanten 
en de nieuwe generatie zwanen peddelde in de nog grauwe outfit 
als een volmaakt gedresseerde kleuterklas in een kaarsrechte streep 
tussen pa en moe door de poldersloten. De levensdrift (Eros) spat-
te er vanaf.
Ik was echter gewaarschuwd. Niet alleen de stoppels gaven aan dat 
een periode van groei en bloei beëindigd was, ook het verdorrende 
loof van de dit jaar uitbundig bloeiende aardappels gaf een duide-
lijk signaal af. Langs de Middelweg had ik onlangs een compleet ge-
fileerde reiger, een in een klein tapijtje veranderde haas en de laat-
ste restjes van een woerd (de aasetende kraaien hadden hem flink 
aangepakt) aangetroffen, terwijl ik boven het bos langs de Voorweg 
de buizerd naar prooien zag speuren. Thanatos (de dood) wint het 
uiteindelijk altijd van Eros...
Dood langs de weg; ik vermoed dat miljoenen dieren jaarlijks het 
slachtoffer worden van het verkeer. De natuur beschikt echter over 
een rijk arsenaal aan lijkenpikkers en die hoeven niet met de armen 
over elkaar te blijven zitten. De zaak moet hoe dan ook elke keer 
weer op orde worden gebracht.
Dood langs de weg; de slachtoffers zijn meestal gehavend: geknak-
te kopjes, gebroken botten, aan flarden geslagen vleugels... sinistere 
resten van goddelijke creaties.

Ik wandelde langs de Provincialeweg en plotseling zag ik in de 
berm een wezeltje liggen. Het rustte daar doodstil en in volle 
schoonheid. Dat dacht ik aanvankelijk; ik had het idee dat het enigs-
zins versuft was en lag bij te komen van een lichte tik van een of 
ander voertuig. Weldra besefte ik echter dat mijn conclusie een on-
juiste was en dat de kleine moordenaar morsdood was. Ik dacht aan 
de regels van Bloem in het gedicht Het Verlangen:
En voor altijd is dit mij bijgebleven:
Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;
Één ding wist ik zeker: over een paar minuten zouden de kraaien 
of de buizerd het lijkje ontdekken en zou het het lot beschoren zijn 
van een gerafeld karkas in een besmeurd vachtje. Ik wilde het mee-
nemen en het een eervolle begrafenis geven; maar ja, ga maar eens 
nog zes kilometer lopen met een dood wezeltje in je hand.
Ik heb het wat verder in de berm geschoven; ik heb het maar terug-
gegeven aan de natuur, dat leek me in dit geval de juiste oplossing. 
Toch had ik er moeite mee dat ik het daar zo moederziel alleen 
moest achterlaten. Thuisgekomen besloot ik er een cursiefje aan te 
wijden, zeg maar een klein requiem. Noem het sentimenteel... ach, 
af en toe moet ik die angst voor Thanatos van me áf-schrijven.

 Wist
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Agaath Koers
Van Saskia Heemskerk kreeg ik het estafette-
stokje door, een hele eer!
Ik ben Agaath Koers en ik woon in Hazers-
woude, officieel in Dorp, maar meer geo-
riënteerd op Rijndijk, buitengebied dus. In 
1952 ben ik geboren op Texel, Den Burg, niet 
lang gewoond, wel verknocht aan het eiland. 
Mijn schooltijd was in IJmuiden, daar zou ik 
nooit meer willen wonen, mijn moeder woont 
daar nog. In de VU, Amsterdam en later in 
Alkmaar volgde ik de opleiding tot verpleegkun-
dige. Helaas genoodzaakt te stoppen in de tijd 
dat de kinderen kwamen. Als herintreder heb 
ik de maatschappelijk werk opleiding gedaan 
en daarna nog enkele interessante opleidin-
gen, zoals Contextueel Pastoraat en Presentie 
(Andries Baart). Ruim 30 jaar heb ik als be-
drijfsmaatschappelijk werker bij verschillende 
bedrijven en een arbodienst gewerkt, de laatste 16 jaar als zzp-er,en  nu met pensioen. 
Ik ben getrouwd met Gijs de Wit, we zijn in 1990 gestart als samengesteld gezin met vier 
kinderen. Inmiddels allemaal met partner en we hebben 10 kleinkinderen. We kunnen met elkaar 
een dik boek schrijven over ons wel en wee.
Vanaf 1976 doe ik vrijwilligerswerk, eerst (elders) met een groepje de plaatselijke nierstichting 
opgezet. Vrij snel daarna kerkenwerk in allerlei vormen, plaatselijk of in de regio. Eén op 
één bezoekjes, trainingen, diaconaat, pastoraat, organiseren van activiteiten (kijk maar eens 
bij kerken aan de rijn) en vergaderen. Nu vanuit de Protestantse gemeente in Koudekerk als 
ouderling pastoraat en meedenken over de toekomst van onze gebouwen.
Ook een jaar of acht in het bestuur van de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met 
sarcoïdose, als ervaringsdeskundige. Ook daar heb ik meerdaagse trainingen gegeven aan 
patiënten en partners over het omgaan met een chronische ziekte.
Vanaf 2017 ben ik één van de vrijwillig coördinatoren bij de palliatieve terminale zorg, Aurelia. We 
doen op verzoek van familie, thuiszorg of huisarts een intake bij mensen in de laatste levensfase 
en zetten dan vrijwilligers in naar de wensen van de zorgvrager, Er Zijn is het allerbelangrijkste. 
Waar nodig ondersteunen we de mantelzorger. Onze taak is de vrijwilligers te scholen, begeleiden 
en bijeenkomsten te organiseren. (www.vptzaurelia.nl). We hopen binnen niet al te lange tijd 
onze professionele verwijzers weer te kunnen ontmoeten.
Door al het vrijwilligerswerk word je autodidact, leren door het te doen, ik kan het iedereen 
aanraden. Overal zijn helpende handen welkom! Het maakt het leven prachtig, hoe dubbel het 
ook klinkt.
Op m’n elektrische fiets tuf ik regelmatig door de dorpen, geniet van het landschap en de vele 
fietspaden. Daarnaast hebben we een flinke tuin, dat vraagt soms teveel van me, maar het is 
wel heerlijk om zo bezig te zijn. 
Er is altijd wel iets te verbeteren, maar ik realiseer me dat we in een prachtig land wonen met 
ontzettend veel mogelijkheden, ondanks ook de narigheid bij heel veel mensen. Dan denk ik, 
wie ben ik dat ik hier mag wonen. Natuurlijk is er wel iets te verbeteren, maar begin klein, bij 
jezelf, kijk om je heen wat je kunt doen (of juist niet doen); voor de mensen om je heen, voor je 
omgeving en dat is uiteindelijk voor jezelf.
Vriendinnen zijn heel belangrijk voor mij, even een bakkie, even sparren of samen iets 
ondernemen.
Ik draag het estafettestokje over aan Willem Biesheuvel.

Hoera! We mogen 
weer zingen!  
Vanaf 14 september hervatten we onze repetities.  Het gemengd koor 
Rainbow Colours uit Koudekerk aan den Rijn bestaat inmiddels 17 
jaar en heeft 22 leden, verdeeld over 4 stemgroepen. 

Onder de professionele begeleiding van Svetlana Terpougova worden de leden re-
gelmatig uitgedaagd, om op een ontspannen manier een steeds hoger niveau te be-
reiken. Het repertoire is zeer gevarieerd, van klassiek tot modern en in verschillen-
de talen.

Kom eens luisteren en meedoen!
We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, m.n. bassen en tenoren. Kom jij ons 
koor versterken of wil je gewoon eens een repetitie bijwonen? Dan ben je van har-
te welkom op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur, in de Ridderhof in Koudekerk aan 
den Rijn.

Voor aanmelding of meer informatie: info.rainbowcolours@gmail.com. 
 

Nieuwe start 
voor SWOK
De Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk gaat binnenkort weer be-
ginnen met haar activiteiten. Uiteraard zullen we daarbij de voor-
schriften die van toepassing zijn op de dan geldende COVID-19 situ-
atie in acht nemen. Dit is wat we in de komende weken gaan doen:

Handwerkmiddag: de Ridderhof, 31 augustus 2021, aanvang 14.00 uur. 
 Daarna, om de 2 weken dezelfde plaats en aanvangstijd.
Soos:  de Ridderhof,  9 september 2021, aanvang 14.45 uur. 
 Daarna, om de 2weken dezelfde plaats en aanvangstijd.
Bingo:  de Ridderhof, 17 september 2021, aanvang 14.30. 
 Daarna elke op één na laatste vrijdag van de maand, dezelfde 

plaats en aanvangstijd. 

Zie voor een compleet overzicht van de data onze website: oudereninkoudekerk.nl
 We hopen dat U weer geniet van het gezellig samenzijn en -doen !
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NIEUWE
TOFFE
LESSEN

WWW.DANCEDEPT.NU

IN HET NIEUWE 

SEIZOEN STARTEN 

WE MET EEN TRY OUT 

LES BOYS ONLY 

HIP HOP / 

URBAN STYLES

OP VRIJDAG
3 EN 10 SEPTEMBER

VAN 19:00 
TOT 20:00 UUR

GRATIS 
DEELNAME!MEER INFORMATIE OF AANMELDEN:

INFO@DANCEDEPT.NU 
OF BEL GABRIELLE 062121321

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE DANSEN!IN SEPTEMBER ORGANISEREN WIJ 2 TRY OUT LESSENFEMALE HIP HOPVANAF 25 JAAR!

Jeugdactiviteit: SLOOTBEESTJES ZOEKEN                         
De jeugdcommissie van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. is blij dat ze 
eindelijk weer iets kunnen organiseren. We hebben voor de kinderen dit seizoen een paar 
leuke activiteiten op stapel staan maar we beginnen buiten aan de slootkant. 

Op zondagmiddag 5 septem-
ber a.s. gaan we met een schep-
netje in de sloot waterdiertjes 
opscheppen en dan met een 
zoekkaart uitzoeken wat er al-
lemaal leeft in het water. We 
maken gebruik van loeppotjes 
en andere hulpmiddelen. Wie 
weet vinden we wel een Gewo-
ne Poelslak, een Waterschorpi-
oen of een Schrijvertje! Door 
deze beestjes komen we te we-
ten hoe schoon het water is. We 

gaan ook speuren naar kleine 
kikkertjes, visjes of bijzonde-
re plantjes. Natuurlijk is er ook 
iemand aanwezig die alle vra-
gen kan beantwoorden en alles 
af weet van deze beestjes en de 
plantjes.

Deze gratis middagactiviteit is 
voor ouders met kinderen en/
of opa's en oma's met hun klein-
kinderen. Wil je je kinderen of 
kleinkinderen leren wat er pre- cies in en om het water leeft doe 

dan deze middag mee.

We starten om 14.00 
in het Spookverlaat bij 
de picknicktafel na-
bij Kruiskade 6, Ha-
zerswoude Rijndijk en 
het duurt tot ca. 15.30 
uur.  

Je hoeft je voor deze 
activiteit niet van te 
voren aan te melden. 
Voor meer informa-
tie kan je mailen naar 
jeugdcommissie@vo-
gelsrijnwoude.nl.

Kopij/foto's voor de Groene Hart Koerier 

inzenden via info@groenehartkoerier.nl



10 Groene Hart Koerier
woensdag 25 augustus 2021

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

Gratis e-biketraining op woensdag 
22 september 2021

Proeftuin On Tour natuurmarkt: praktische 
tips voor een duurzame leefstijl
Klimaatverandering en teruglopende biodi-
versiteit vragen om een meer duurzame leef-
stijl. Maar hoe pakt u dat aan? Bezoek op 
zondag 29 augustus in het Prinses Irenebos 
de Proeftuin On Tour, een natuurmarkt boor-
devol inspiratie en informatie. Leer wat u 
kunt doen om een gezonde en leefbare aarde 
door te geven aan de volgende generaties. 
Met uw dagelijkse keuzes heeft u meer 
invloed dan u denkt.
 
Voor jong en oud
Op deze informatie- en inspiratiemarkt is er 
voor jong en oud iets te beleven. Voor 
kinderen zijn er voorleesfeestjes en mini-
workshops. Jongeren en volwassenen kunnen 
inspiratie op doen bij de natuurrondleidingen, 
proeverijen of bij informatiekramen over 
lokaal en plantaardig voedsel, biodiversiteit 
en het belang van bestuivers, klimaatbesten-
dige vergroening, duurzaamheidsubsidies, 
energiebesparing en nog veel meer. Meer 
weten over een meer duurzame leefstijl? 
Bezoek de Proeftuin On Tour natuurmarkt!
 
Meer informatie
Het bezoeken van de markt en alle activi-
teiten zijn gratis. Deze markt is alleen toegan-
kelijk met een geldig corona toegangs- en 
legitimatiebewijs. Meer informatie vindt u op  
www.bibliotheekrijnenvenen. nl/proeftuin-on-tour. 
U kunt zich hier ook inschrijven voor de acti-
viteiten zoals rondleidingen, voorleesfeestjes 
en miniworkshops.

WEEK 34 
25 augustus 2021

Een duurzaam, prettig en gezond alternatief voor de auto 
of scooter, voor langere afstanden, is de e-bike. Gemeente 
Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat iedereen zo 
veilig mogelijk op een e-bike kan fietsen. Tijdens de 
Europese Duurzame Mobiliteitsweek organiseren we 
daarom op woensdag 22 september een gratis e-biketrai-
ning! Veilig Verkeer Nederland verzorgt samen met onder 
andere Fietsenwinkel Gek van Fietsen de training op 
locatie bij Fietstoerclub Avanti.

Leer veilig en comfortabel fietsen
Tijdens de training krijgt u in een ontspannen sfeer infor-
matie over veilig en prettig fietsen op een e-bike. De 
cursus is bedoeld voor gebruikers of toekomstige gebrui-
kers van een e-bike. De cursus bestaat uit twee onder-
delen:
-  theorie: opfrissen verkeersregels, eigenschappen van 
de elektrische fiets, verschillende types elektrische 
fietsen, kwetsbaarheid van de gebruiker, veilig gebruik

-  praktijk: u rijdt op uw eigen e-bike of testfiets een kort 
parcours om te oefenen en ervaring op te doen met het 
rijden op een e-bike. Op het parcours kunt u oefenen met 
opstappen, bochten rijden, links- en rechts afslaan, 
slalom, rem/noodstop en evenwicht. 

Heeft u nog geen e-bike? 
Geen probleem! Gek van Fietsen stelt voor deze cursus 
enkele testfietsen beschikbaar. Dit kunt u aangeven bij het 
aanmelden.

Aanmelden
De e-biketraining is op woensdag 22 september op het 
terrein van Fietstoerclub Avanti, Amerikalaan 163, Alphen 
aan den Rijn. U kunt de training volgen in de ochtend van 

9.00 tot 12.00 uur of in de middag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. Het volgen van de training is gratis. Meld u aan 
voor de training door een e-mail te sturen naar  
vvnalphenaandenrijn.nl@gmail.com of via telefoon-
nummer: 06 24 90 29 01. Vermeld hierbij de volgende 
gegevens: 
- naam
- telefoonnummer
-  of u met uw eigen e-bike wilt deelnemen of gebruik wilt 

maken van een testfiets
- uw voorkeur: ochtend, middag of geen voorkeur

Zien we u woensdag 22 september?

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:

PROEFTUIN
ON TOUR

natuurmarkt
boordevol
inspiratie

Wanneer:
Hoe laat:

Waar:

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

Alphen aan den Rijn

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

Meer info &
aanmelden
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Publicaties
Ontwerpbesluit aanvraag 
omgevingsvergunning Gnephoek 26, 
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de 
aanvraag met kenmerk 2021057405. Dit betreft 
het bedrijf Van Schie B.V. voor de op- en overslag 
van grond ter plaatse van de Gnephoek 26 in 
Alphen aan den Rijn. In het ontwerpbesluit wordt 
de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit 
betreft de volgende onderdelen: milieuvergunning.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den 
Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u vinden 
op de website van Gemeente Alphen aan den Rijn. 
De inzageperiode is zes weken en start op de eerste 
werkdag na de publicatiedatum van deze bekend-
making. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
Ook bieden we u de mogelijkheid om de stukken 
die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl 
of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda of mailen naar info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021057405. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u verder over de 
vervolgprocedure.

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

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer 
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen:
-  Hoogendoorn Containerbouw B.V., Industrieweg 6 

in Alphen aan den Rijn: bedrijfsuitbreiding in de 
bestaande hal 

-  De Beren bezorgrestaurant Alphen aan den Rijn, 
Baronie 96 in Alphen aan den Rijn: het starten van 
een bezorgrestaurant 

-  Koetsier Vaste Planten B.V., Roemer 11 in Hazers-
woude-Dorp: het oprichten van een boomkwekerij 
in vaste planten 

-  Boomkwekerij Ronald Roos B.V., Zijde 117 in 
Boskoop: het veranderen van activiteiten door het 
bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte

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

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval, Henry Dunantweg 1, in 
Alphen aan den Rijn
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsaf-
valstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft 
voor het breken van bouw- en sloopafval met een 
mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning 
nodig. Een melding is dan voldoende. Op 28 juli 
2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland 
(ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn een 
melding ontvangen voor de Henry Dunantweg 1 in 
Alphen aan den Rijn. De melding gaat over mobiel 
puinbreken. De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 1 september 2021 tot en met 30 
november 2021, van 07.00 uur tot 19.00 uur gedu-
rende negen werkdagen. De melding is geregistreerd 
onder kenmerk 2021220177. Tegen een kennisge-
ving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.
nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  R. Abdalla, Schouw 27, Alphen aan den Rijn
-  M. Bezih, Willem de Zwijgerlaan 15, Alphen aan 

den Rijn
-  M.J. Porębski, Vorselenburgstraat 27, Alphen aan 

den Rijn
-  A. Spano, Raadhuisstraat 182, Alphen aan den Rijn
-  A.H. Gerrits, Joseph Haydnlaan 36, Hazerswoude-

Rijndijk

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

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

Vergunningen
12 t/m 18 augustus 2021

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn 
zijn vergunning te verlenen voor:
-  Gouwestraat 3 te Boskoop  

brandveilig in gebruik nemen pand op begane 
grond (V2021/111)

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 26 augustus 2021 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Zienswijze
Gedurende de eerder genoemde termijn kan 
iedereen schriftelijk een gemotiveerde indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor het 
mondeling laten weten van een zienswijze of voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
heer A. el Messaoudi van team Publieksdienstverle-
ning op telefoonnummer 14 0172. Alleen personen 
die tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep 
instellen tegen een uiteindelijk besluit.

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

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening 
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl. 
Aarlanderveen
-  Zuideinde 34  

bouwen stal (V2021/697) 
-  Hogedijk 8  

bouwen ligboxenstal voor melkvee (V2021/699) 
Alphen aan den Rijn
-  Leidse Schouw 4  

renoveren en plegen onderhoud afvalwaterzuive-
ringsinstallatie (AWZI) (V2021/691) 

-  Polderpeil 320  
vervangen houten kozijnen door kunststof 
kozijnen (V2021/692) 

-  Ridderhof 20  
plaatsen handelsreclame 
(V2021/700) 

Benthuizen
-  Boslaan 3  

plaatsen dakopbouw op bestaande 
driving range golfbaan Bentwoud 
(V2021/701) 

Boskoop
-  Rijneveld 71  

bouwen foliekas (V2021/690) 
-  Zijde 24  

wijzigen gevel, realiseren dakterras en 
wijzigen bestemming naar wonen 
(V2021/693) 

-  Omloop 18  
bouwen bedrijfsruimte en afwijken bestem-
mingsplan voor tijdelijk wonen eerste verdie-
ping (10 jaar) (V2021/698) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Nic. Beetsstraat 25  

realiseren aanbouw achterzijde woning 
(V2021/694) 

-  Vondellaan 6  
verwijderen draagmuur tussen keuken, hal en 
woonkamer (V2021/696) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Lagewaard 76  

vergroten bouwvlak voor aanleg sleufsilo's 
(V2021/695) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Bilderdijkstraat 12 (13-08-2021)  

realiseren dakopbouw achterzijde woning 
(V2021/517) 

-  Baronie 96 (13-08-2021)  
plaatsen reclame en paneel en rooster boven 
deuren (V2021/609) 

-  Van Lennepstraat 36 (18-08-2021)  
aanleggen inrit (V2021/526) 

-  Jongkindt Coninckstraat 39 (18-08-2021)  
plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak 
(V2021/536) 

Boskoop
-  Voshol 37 en 39 (17-08-2021)  

bouwen laaddocks en corridor (V2021/407) 
-  Gouwestraat 16 (17-08-2021)  

afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming begane grond (V2021/482) 

-  Kersengaarde 47 (18-08-2021)  
vergroten bestaande dakopbouw (V2021/561) 

-  woonwijk Waterrijk-Oost (sectie D, perceel 4959) 
(18-08-2021)  
plaatsen damwand en houten steiger/vlonder 
(V2021/476) 

Hazerswoude-Dorp
-  naast Denemarkenlaan 14 (12-08-2021)  

bouwen tuinbouwkas (V2021/392) 
-  Noorddijk 1A (16-08-2021)  

herstellen fundering (V2021/665) 
-  ter hoogte van de Galgweg (17-08-2021)  

vervangen gemaal Westgere (V2021/426) 
-  Eerste Tocht tussen de Middelweg en de Provinci-

aleweg (18-08-2021)  
verbreden bestaande watergang en dempen 
tussenslootje (V2021/548) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Lagewaard 46 (18-08-2021)  

aanleggen inrit (V2021/558) 

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
Boskoop
-  Wijkdijk 10  

bouwen woning (V2021/399) 
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-  Reijerskoop 120  
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalige 
horeca (V2021/467) 

-  Zijde 117  
uitbreiden bestaand kantoorgebouw (V2021/524) 

Evenementen
Ingekomen en verleende aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Sunsetbeach Bar, Westkanaalweg en direct 

aangrenzend aan terras op Zegerplas (19-08-2021) 
AZC Sunset Beachwaterpolo toernooi op 28 
augustus 2021 (E2021/086)

-  Industrieweg 2B, De Werf  (20-08-2021) 
Uit je pandemie festival op 27 en 28 augustus 
2021(E2021/067)

Benthuizen
-  Bentwoudlaan 4 (tent) en terrein van Staatsbosbe-

heer Omleidingsweg 4 (20-08-2021) 
Huttenbouw Benthuizen van 23 t/m 27 augustus 
2021 (E2021/081)

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 5a (in plaats van grasveld naast Swee-

lincklaan 1) (19-08-2021) 
Tentendorp (als alternatief voor Jeugdvakantie-
week/Huttenbouw) van 24 t/m 26 augustus 2021 
(E2021/104)

Zwammerdam 
-  Spoorlaan 12 (19-08-2021) 

Jeugd vakantie Spelen Zwammerdam van 23 t/m 
26 augustus 2021 (398716)

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.

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. Alliander heeft ontheffing 
gekregen om van 25 oktober 2021 tot en met 27 
juni 2022 diverse objecten (3 kabelhaspels, een 
projectcontainer en sanitaire voorzieningen) te 
plaatsen in het openbaar gebied aan de Lokhorst 1 
in Alphen aan den Rijn. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 24 september 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
-  Prinsenlaan 23 
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Sterrenlaan 124 (11-08-2021)

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 de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt 
uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burge-
meester 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.

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

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

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

Donderdag 9 september 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (fysiek in 
de raadzaal) 

•  Eerste debat verlenen definitieve verklaring van geen bedenkingen voor afwijken van bestemmings-
plan ‘Alphen Stad’ voor nieuwbouw zeven woningen op de Swaenswijkplaats in Alphen aan den Rijn 

•  Bespreken collegebesluit vaststellen Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord
•   Bespreken collegebesluit en -brief optimalisatie maatregelen Hazerswoude-Dorp Planstudie tweede 

fase N207 Zuid

Donderdag 9 september 2021, informatiemarkten plastic recycling (20.00-20.45 uur), Kop 
West Qbic (21.00-21.45 uur) en Distributiecentrum Steekterpoort (22.00-22.45 uur) 
(digitaal, live te volgen via de website)

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).
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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

2 Ballenwinnaars!

Sem en Nick de Peinder op de foto met hun gewonnen Euro 2020 
voetballen. Zij namen wel deel aan de Euro 2020 kleurwedstrijd 
van de Groene Hart Koerier. En hoorden dus ook bij de winnaars 
van zo'n mooie bal!

Gefeliciteerd jongens en veel plezier!
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zondag 5 september 

Feestelijke Opening Culturele 
Seizoen Alphen a/d Rijn 
Voor het eerst in jaren openen de Alphense culturele instellingen gezamenlijk hun 
deuren als ‘warmmaker’ voor het nieuwe culturele seizoen. 

Een oppashond voor senioren: gezellig èn gezond

Stichting OOPOEH zoekt senioren 
en honden in Alphen aan den Rijn
Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun 
hond. Senioren willen graag de gezelligheid van een 
hond maar niet de continue zorg. Koppel die twee aan 
elkaar en iedereen is blij! Stichting OOPOEH doet dat. 
Een prachtig initiatief dat nu al ruim 9 jaar zeer suc-
cesvol is.

55-plussers die interesse heb-
ben in een oppashond kunnen 
zich vrijblijvend aanmelden bij 
de stichting om samen op zoek 
te gaan naar een geschikte op-
pashond in de buurt. Een op-
pashond is niet alleen gezellig, 
maar zorgt ook voor meer be-
weging, een frisse neus en meer 
sociale contacten in de buurt. 

u we weer meer naar buiten 
gaan, is een (oppas)hond bo-
vendien een ideale stok achter 
de deur om er op uit te gaan en 
samen met een viervoeter van 
het mooie weer te genieten.

Stichting OOPOEH- Opa’s en 
Oma’s Passen Op Een Huisdier 
- is ruim 9 jaar geleden in het 

leven geroepen vanuit de wens 
om honden en ouderen meer 
van elkaars gezelschap te la-
ten genieten. De stichting be-
gon klein, maar al snel was er 
veel belangstelling. Ellen Grone-
man (directeur Stichting OOP-
OEH): “senioren die jarenlang 
een hond hebben gehad willen 
vaak niet meer aan een eigen 
dier beginnen maar missen het 
gezelschap wel, door een vaste 
oppashond kunnen zij toch nog 
genieten van het gezelschap op 
de momenten waarop het hen 
uitkomt.” 
De afkorting OOPOEH staat 
voor Opa’s en Oma’s Passen Op 
Een Huisdier.
Stichting OOPOEH in Alphen 
aan den Rijn en omgeving

In Alphen is de Stichting op 
zoek naar 55-plussers die af en 
toe gezelschap van een oppas-
hond zouden willen. Nu baasjes 

weer vaker naar kantoor gaan 
zijn er veel lieve honden be-
schikbaar om op te passen. 
Ook baasjes op zoek naar een 

oppas voor hun hond kun-
nen zich aanmelden op www.
oopoeh.nl of bellen naar 020-
7853745.

Tijdens de feestelijke Culture-
le opening op zondagmiddag 5 
september zetten de instellingen 
hun deuren wagenwijd open 
om zoveel mogelijk bewoners 
het nieuwe aanbod aan kunst en 
cultuur te laten horen, zien en 
beleven. Er staat een program-
ma bomvol previews, work-
shops en presentaties klaar, ver-
spreid over de hele gemeente.
Bovendien kun je diezelfde dag 
bij Gluren bij de Buren genie-
ten van tal van acts in tuinen en 
buitenlocaties. Een dag bomvol 
kunst en cultuur dus!  

Kom genieten van presentaties, 
workshops en previews voor het nieu-
we seizoen
Op 5 september tussen 12.00 en 
17.00 uur openen bijna 20 cul-
turele instellingen hun deuren 
om het publiek al het moois te 
tonen dat zij vanaf september 
bieden op het gebied van kunst 
& cultuur. Van beeldende kunst 
tot dans, theater en muziek: er 
is voor ieder wat wils. 

Het theateraanbod is geconcen-

treerd in Park Rijnstroom en 
Parkvilla, waar naast Parkvilla 
ook Theater Castellum, Jeugd-
TheaterHuis en Productiehuis 
Alphen previews tonen voor het 
nieuwe seizoen. 
Voor deze gelegenheid presen-
teert het JeugdTheaterHuis de 
voorstelling ‘Midzomernacht-
droom’ voor kinderen in Park 
Rijnstroom. Daarnaast zijn in-
stellingen zoals Bibliotheek 
RijnenVenen, Nieuwe Mu-
ziekschool Alphen en de Ouds-
hoornse Kerk geopend om open 
lessen, previews van concerten 
en workshops te presenteren. 
Wie zin heeft om de heupen los 
te gooien kan onder meer te-
recht bij Tangoschool Tempera-
mento, Alphense Dansschool en 
Dansschool Cools. Liefhebbers 
van beeldende kunst kunnen 
hun hart ophalen bij de buite-
nexpositie van Atelier Verfstre-
ken en andere kunstenaars, en 
in STA-ART of De Beeldentuin 
in Zwammerdam. 

Het volledige programma met alle lo-
caties is te vinden op https://
khabbaz.nl/culturele-opening
Muzikale opening om 11.30 uur
De Opening van het Culture-
le Seizoen wordt ingeluid met 
een muzikale optocht rond het 
Burgemeester Visserspark in Al-
phen aan den Rijn om 11.30 uur, 
waaraan de Mars & Showband 
Con Brio en DSS deelnemen met 
de mini -en majoretten en twee 
Paradijsvogels op hoge poten. 
Wethouder Erik van Zuylen van 

Cultuur & Duurzaamheid zal 
deze eerste gezamenlijke cultu-
rele aftrap van het seizoen offi-
cieel openen. 

Gluren bij de Buren Tuineditie
Diezelfde middag kunnen be-
zoekers bij Gluren bij de Bu-
ren genieten van tal van acts in 
tuinen en buitenlocaties ver-
spreid over de hele gemeente. 
Het jaarlijkse huiskamerfesti-
val wordt ditmaal niet in wo-
ningen maar in de buitenlucht 
georganiseerd. Op elke locatie 
vinden drie acts plaats, van sin-
ger-songwriters, tot energieke 
hiphop en verrassende theater-
spektakels. De deelnemende lo-
caties zullen eveneens te vinden 
zijn op de website van Khabbaz, 
zodat bezoekers eenvoudig een 
route kunnen samenstellen. 
Meer info over Gluren bij de 
Buren: zie www.glurenbijdebu-
ren.nl.  Cultuurplatform KHAB-
BAZ heeft er expliciet voor ge-
kozen de krachten van Gluren 
bij de Buren en de Culture-
le Opening te bundelen, zodat 
bewoners in de hele gemeen-
te zich onder kunnen dompe-
len in een dag bomvol kunst & 
cultuur. KHABBAZ organiseert 
de culturele opening in samen-
werking met culturele instel-
lingen, verenigingen en stich-
tingen. De Culturele Opening 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Gemeente Alphen aan den 
Rijn. KHABBAZ is ook mede-or-
ganisator van Gluren bij de Bu-
ren. khabbaz.nl / 06 50190811
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Project ‘Groene Hart 
Recreatie Alphen aan 
den Rijn’ draait volop
Stichting Actief Rijnwoude draait deze zomer een heel bijzonder project: Project 
‘Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn’. Een onderdeel van dit project is dat 
gezinnen die niet op vakantie kunnen, een aantal dagen (voor niets) mogen kam-
peren. 

Teken- en 
schildercursus 
in ‘De Som’
 

Vanaf 21 september 2021 start Creatief Rijnwoude  
weer met teken- en schildercursussen in ons nieuwe 
dorpshuis ‘De Som’ in Hazerswoude-Rijndijk
De cursussen worden gegeven door 3 professionele docenten, die 
we graag even aan u voorstellen:

Hans werkt als docent bij diverse 
creativiteitscentra in de regio. Hij 
verzorgt schilder- en tekenwork-
shops in zijn eigen atelier (in de 
zomer in zijn tuin) in Boskoop, 
waar hij werkt als zelfstandig il-
lustrator en kunstschilder. 

Hans Verbeek

Conny werkt als docent Kunst in 
het VO-Havo-VWO. Ze is beel-
dend kunstenaar en exposeert 
regelmatig. In haar woonplaats 
Benthuizen geeft zij cursussen te-
kenen en schilderen aan volwas-
senen. Ook is zij verbonden met 
‘De firma van drie’ een galerie in 
Gouda waar zij regelmatig haar 
werk exposeert.

Ellen woonde tot 2017  met haar 
gezin in Hazerswoude-Rijndijk, 
waar zij een atelier had en is be-
gonnen met het tekenen van pas-
telportretten in opdracht en het 
geven van teken- en schilder-
les aan kinderen (Kinderatelier 
Kwast).
Tussen 2011-2016 heeft zij een 
kunstopleiding aan de Nieuwe 
Akademie Utrecht gevolgd. Nu 
woont en werkt zij in Leiden en 
exposeert haar werk regelmatig.

CURSUSINFORMATIE
De cursus omvat 12 lessen en deelname kost € 170,-, te betalen voor 
aanvang. Uitzondering is de dinsdagavondcursus, bestemd voor 
mensen die niet zeker weten of zo’n cursus iets voor hem of haar 
is.  Daarom is dit een cursus van 4 lessen voor € 60,-, die verlengd 
kan worden met 2x 4 lessen à € 60,- per 4 lessen.

Tijden en dagen
Ellen de Jong dinsdagmiddag   14.00 tot 16.30 uur
  dinsdagavond  19.30 tot 22.00 uur *
Hans Verbeek  woensdagmiddag  13.00 tot 15.30 uur
Conny Kruithof woensdagavond  19.30 tot 22.00 uur
Open Atelier donderdagochtend 10.00 tot 12.30 uur

Opzet van de les:
Tijdens de les staat de individuele begeleiding van de cursist cen-
traal. Na een korte gezamenlijke start gaat iedereen aan het werk 
aan de hand van een gezamenlijk uitgangspunt en/of met een indi-
viduele keuze en zo ontwikkel je je eigen beeldtaal. De lessen ein-
digen weer gezamenlijk met een analyse van het gemaakte werk

Wil je meer informatie? 
Vraag via creatiefrijnwoude@gmail.com onze laatste nieuwsbrief 
aan of bel naar 06-37231466 (Karin Strijk) of 06-11101062 (Karin 
Mostert)

Conny van Daalhoff-Kruithof

Ellen de Jong

Actief Rijnwoude heeft op 4 
mooie locaties in Rijnwoude 
een schitterende tent staan (met 
toebehoren) waar mensen heer-
lijk een aantal dagen kunnen 
vertoeven en genieten van de 
rustige groene omgeving. Va-
kantie vieren in je eigen achter-
tuin dus………..

Deze gezinnen mogen roeien 
bij Klein Giethoorn, Boerengolf 
spelen bij Jeu de Boer en een 
maaltijd pakket ophalen bij Al-
bert Heijn / Beugelsdijk.

Gezinnen uit heel Alphen aan 
den Rijn kunnen hier gebruik 
van maken mits ze aan een aan-

tal voorwaarden voldoen. Dit 
project loopt tot eind augustus.
Deze week mocht de familie 
Joumana, woonachtig in Rijn-
woude, vakantie vieren voor 
een aantal dagen op camping 
Epicurus, gelegen aan de Burge-
meester Smitweg Hazerswoude 
Dorp (zie foto).

"GOEDE MORGEN" 
KOFFIEOCHTENDEN
Wij starten dinsdag 7 september weer met de "GOEDE MORGEN" koffieoch-
tenden. Deze ochtenden worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken 
en iedereen is welkom. Het is géén kerkelijke activiteit. De opzet is ontmoe-
ting en gesprek.

Heeft u behoefte aan een praatje of gewoon even gezellig een kopje koffie drinken?
Dat kan nu weer, want vanaf 7 september staat op dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur 
in Hazerswoude Dorp de deur van één van de zalen bij de kerk open.
U kunt daar binnen lopen voor een kop koffie of thee, een goed gesprek of gewoon gezelligheid.

De openstelling is als volgt:
De 1ste dinsdag van de maand in de Korenaar in de Korenmolenlaan, de 2de dinsdag in de  Re-
genboog bij de Ned. Hervormde Kerk aan het Raadhuisplein, de 3de dinsdag in de Korenaar 
en de 4de dinsdag in het Parochiecentrum naast de Rooms Katholieke Kerk aan de Dorpsstraat.

Wilt u bovenstaand artikel in de eerstvolgende Groene Hartkoerier plaatsen in WK 34.
Indien mogelijk stel ik het op prijs als het nogmaals in WK 35 wordt herhaald.
Bijvoorbaat mijn hartelijke dank!

Met vriendelijke groet, Ria Doeswijk.
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I’M Dance Centre o.l.v. Frency v Duijn 
vestigt zich in Alphen aan den Rijn.! 
Een toegankelijke plek voor iedereen om te dansen, ontwikkelen en creëren voor 
zowel leerlingen, docenten en huurders. Een veelzijdige plek met ondenkbaar veel 
mogelijkheden. “The sky is NOT the limit”.

Hell of a ride
Ja, ik boek mijn ticket en keer lekker terug naar huis. Home sweet Home! Ik kan 
niet wachten. Ik had net mijn ticket willen boeken maar de Transavia website is 
onbereikbaar. Misschien een teken dat ik toch moet blijven? Nee het is goed zo. 
Ik hoef nergens anders meer heen. Al deze tijd op Mykonos en andere plekken in 
Griekenland was echt fantastisch. Mijn korte break van 2 weken naar Lesbos was 
letterlijk een time-out waar ik echt moest wennen aan het trage ritme en het feit 
dat die eilandbewoners echt terug in de tijd leven. Wauw dat was echt omschake-
len in het begin en kon mijn draai en rust niet vinden. Uiteindelijk ben ik tot de 
conclusie gekomen dat het niet mijn type eiland is en het contrast van Mykonos 
naar Lesbos VEEL te groot was. Met mijn nicht en doopkind Maria heb ik de eer-
ste week doorgebracht en de 2e week op Lesbos heb ik echt vakantie gehouden 
samen met mijn vriendin uit NL! We hebben niets anders gedaan dan geslapen, 
naar het strand, lekker gegeten en veel Ouzo gedronken! Lesbos is notabene het 
eiland waar de Ouzo is geboren. 

Na 2 weken zou ik terugkeren naar Mykonos gezien de kapitein van de luxe rib 
mij graag als zijn hulpje op de boot wilde. Beetje serveren van tapas en inschen-
ken van drankjes. Niets moeilijks aan en een unieke ervaring met een extra zak-
centje. Klonk als muziek in de oren. Ik vroeg de kapitein of ik enkele dagen bij 
hem kon verblijven tot ik mijn eigen plekje had gevonden. Dat was gelukkig geen 
probleem en ik had de eerste 4 dagen het rijk voor mij alleen. Prachtig mooi uit-
zicht over de baai, mooie zonsopgang en een heerlijke rust. Philippos, een col-

lega van de kapitein, kwam af en toe checken of ik nog iets nodig had en bracht 
mij eten. Zo lief allemaal. Ik had geen vervoer, maar op die plek was het niet eens 
nodig en ik vond het heerlijk om mijn sportschoenen aan te doen en de flinke 
wandeling naar het strand te maken en meteen het zeewater in te duiken. Goede 
workout meteen! 

Lang verhaal kort m.b.t. de kapitein, hij kwam terug uit Athene en zei dat hij me 
had gemist. In zijn verbeelding had hij een romantisch plaatje verwacht en dat 
ik hetzelfde erin zou staan, maar helaas. Dat zat er totaal niet in en op de eerste 
werkdag samen heeft hij mij gigantisch lopen afkraken en zelfs staan schreeuwen 
aan het einde van de dag dat ik mijn spullen heb gepakt en ben vertrokken. Bij 
thuiskomst stelde hij voor om nog een hapje te gaan eten. Die heeft echt een bord 
voor zijn kop! Philippos stuurde binnen 20 min een vriend van hem met de auto 
om mij weg te brengen, maar helaas kreeg ik niemand te pakken om naartoe te 
gaan. Zou je net weer zien. De goedkoopste kamer op het eiland kostte 225 euro 
voor 1 nacht! Absurd! Ik zou een heel boek kunnen schrijven hoe die avond is 
verlopen maar uiteindelijk ben ik opgevangen door de IJscoman (een zeer char-
mante jongeman waar ik vaak genoeg ijsjes heb gehaald). Giannis kon het niet 
over zijn hart verkrijgen mij zonder slaapplek achter te laten en nam mij op de 
scooter mee naar huis waar we samen met zijn 3 huisgenoten nog tot laat zijn 
opgebleven. Ik ben door de mannen als een prinses behandeld en ik kwam niets 
tekort. Om de haverklap vroegen ze of ik oke was, echte gentlemannen met een 
goede opvoeding. Die zijn er dus ook, chapeau!  

Ik vond het wel spannend dat ik niet wist waar ik zou eindigen maar maakte mij 
ook weer niet te druk. Het is geen einde van de wereld en ik wist dat ik de nacht 
erna slaapplek had bij mijn vriendin. Tegen  de tijd dat jullie dit lezen, zal ik te-
rug zijn in lovely Leiden en waarschijnlijk al een paar keer de sportschool hebben 
meegepakt. Lekkerrrrrrrrrrrrrr…..

Liefs, 
Anthoula 

Zo was de start, een kale ruimte zonder sfeer  En zo zijn we halverwege, het begint al gezellig te worden. Nog veel te doen!

Geen afstand of druk en geen 
drempels maar juist ruimte 
voor persoonlijke aandacht. 
Bij I’M Dance Centre gaat het 
om plezier, vertrouwen en 
een positieve motiverende 
sfeer.

Elkaar inspireren en accep-
teren.
Naast lessen voor beginners, 
intermediate en gevorderd 
niveau start I’M met een spe-
ciale Choreography group(s). 

I’M Choreography is een ba-
lans van professionaliteit, ple-
zier & passie. 

Door een ontspannen, mo-
tiverende & gedreven sfeer 
doelen bereiken. Passie is de 
beste weg naar succes. AU-
DITIES ZONDAG 29 AUGUS-
TUS. 
Check insta: im.inmotion of 
fb: IM.inmotion.online of 
mail info@im-inmotion.nl 
voor meer informatie.

P.S. 
naast de dansschool en de 
choreography groepen op ni-
veau zal I'M ook workshops 
aanbieden voor BSO, Ba-
sis Onderwijs en Middelbaar 
Onderwijs. Maar ook voor 
Speciaal onderwijs, Mensen 
met een verstandelijke be-
perking, voor de ouderen 
zorg wil ik ook wat beteke-
nen. Kinderpartijtjes, Team-
uitjes/teambuilding en brui-
loft dansen! 

BADMINTONNEN 
we gaan weer starten!!
Na de zomerstop gaan we onze rackets weer uit de kast halen en 
mogen we op 2 september weer de hal in. Onze badmintonver-
eniging in Hazerswoude-Dorp bestaat al sinds 1975. We zijn een 
gezellige vereniging waar alle leeftijden en speelsterkte met el-
kaar spelen, waardoor iedereen mee kan doen. 

Op donderdagavond spelen we van 
20.00 uur tot 23:00 uur in de Land-
vliethal te Hazerswoude-dorp. 
Wil je erachter komen of badminton 
iets voor jou is? Kom dan langs en 
probeer het eens uit. De eerste maand 
kan je vrijblijvend en zonder kosten 
komen spelen. Zelf geen badmin-
tonracket? We hebben er één voor je 
klaarliggen. Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie@bchazerswoude.nl
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Geslaagde eerste 
wedstrijd Visclub 
Rijn-Bulls
Ontstaan vanuit een grap, kwamen zondag 15 augustus diverse mensen uit de regio 
bijeen voor een ontspannen viswedstrijd aan de Oude Rijn in Hazerswoude-Rijn-
dijk. 

Het aandenken van de Visclub Rijn-Bulls

Maar liefst 32 cm vangst voor ErikPrijsuitreiking door Tom

29 inzendingen voor 
nieuwighedenkeuring 
Stichting Vakbeurs voor 
de Boomkwekerij 
 

Voor de door het bestuur van de Stichting Vakbeurs 
voor de Boomkwekerij (SVB) georganiseerde nieuwig-
hedenkeuring zijn 30 nieuwigheden aangemeld waar-
van 29 inzendingen zijn geaccepteerd voor de keuring. 

Open dag boerderij familie Van der Burg
Familie van der Burg nodigt u, uit om de nieuwe melkveestal, kaasmakerij en winkel te komen 
bekijken. Zaterdag 11 september stellen zij hun nieuwe stal, kaas- en zuivelruimte en de winkel 
ook open voor bezoekers.  U vindt hun boerderij aan het Westeinde nummer 1a in Hazerswou-
de-Dorp.|

WAT IS ER TE ZIEN? 
• Melkstal Rapid exit met voeren, volledig R.V.S. uitgevoerd. 
• Verstelbare melkput vloer en Germania melkarm. 
• Unieke ligbox afscheiding 
• Kaas en zuivel productie ruimte voor eigen winkels. 
• Licht doorlatend en warmte werend stal dak. 

• Warmwater voorziening volledig gasloos 

Tom van der Haas en Johan 
Koot hadden deze dag voorbe-
reid, om de wedstrijd zo goed 
mogelijk te laten verlopen. De 
vlag werd gehesen en de toe-
ter bevestigde de start, waar-
na er met verschillende soor-
ten aas jacht werd gemaakt op 
de grootse vis. De één nog fana-
tieker dan de ander, de ingelaste 

pauzes werden bijna overgesla-
gen. Af en toe ging het geluids-
ignaal dat er iemand iets gevan-
gen had, maar op het scorebord 
werd weinig bijgeschreven. 
Hoewel Erik deze dag de groot-
ste vissen wist binnen te halen, 
versloeg Tom hem in een nek-
aan-nekrace in aantal en ging 
aan kop. Alles onder de vakkun-

dige jurering van Johan, waar 
weliswaar wat commentaar op 
kwam maar dat werd snel de 
kop in gedrukt. Aan het eind 
van de middag volgde de offici-
ele prijsuitreiking. Géén eerste, 
tweede of derde prijs, maar een 
aandenken voor een ieder die 
had meegedaan. Tom verraste, 
na een korte speech, alle deel-

nemers met een Rijn-Bulls ge-
denkplaat. De Runner-up prijs 
was voor Frans en uiteraard ook 
een attentie voor Johan, die in 

zijn eentje de jurering deed. De 
dag werd afgesloten met een 
hapje en een drankje, op naar 
volgend jaar. 

 De jurering van de nieuwighe-
den is in handen van een des-
kundige keuringscommissie 
van de Koninklijke Vereniging 
voor Boskoopse Culturen. De 
Beste Nieuwigheid 2021 wordt 
bekend gemaakt op 25 augus-
tus 2021, aan het begin van de 
eerste beursdag van GROEN-Di-
rekt. 
 
Gastheer
GROEN-Direkt treedt op als 
gastheer voor de nieuwighe-
denkeuring omdat dit jaar geen 
fysieke beurs Plantarium wordt 

georganiseerd. De najaarsbeurs 
van GROEN-Direkt wordt be-
zocht door een groot koperspu-
bliek en biedt een mooi podi-
um om de nieuwigheden onder 
de aandacht te brengen. De na-
jaarsbeurs vindt plaats op 25 en 
26 augustus 2021 van 7:30 tot 
16:00 uur aan de Noorwegen-
laan 37 te Hazerswoude-Dorp 
en is uitsluitend toegankelijk 
voor professionele inkopers.  
 
Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij
Stichting Vakbeurs voor de 

Boomkwekerij heeft als doel 
het bevorderen van de handel in 
boomkwekerijproducten. 

Het onder de aandacht brengen 
van nieuwigheden is hierbij een 
belangrijke factor. Vandaar dat 
het bestuur heeft besloten om 

het vak de gelegenheid te bie-
den hun nieuwigheden, mid-
dels de nieuwighedenkeuring te 
presenteren aan het vak.

U bent 
van harte 
welkom
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TE HUUR/TE KOOP 

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

ROEIMACHINE JetStream JMR-4000 vaste 
prijs 100,00 euro tel 06-42909471

4-persoons katoenen TUNNEL TENT is gratis 
af te halen.Bellen tussen 18:00 - 19:00 uur op 
telefoon#  06-42909471

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

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

DIVERSEN

ARIE KOM www.komstratenmakersbedrijf.nl
Middelweg 1 B ,2391 NS Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0654391559

Kleine advertenties Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

www.mir jam-ouwerkerk.nl

@ballets tudiomir jamouwerkerk Ballets tudio Mir jam Ouwerkerk

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio

Nieuw op woensdag om 16:00u! 
Streetdance/hip-hop voor leerlingen vanaf 10 jaar. 

Meld je aan via de website voor een 
GRATIS proef les.

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

dealer van

Ter versterking van onze Kia vestiging in Leiderdorp zoeken wij per direct een:

De autotechnicus die wij zoeken, moet vakkundig, effi  ciënt en uiteraard zelfstandig kunnen 
sleutelen cq. repareren binnen een zeer korte tijd. De focus in deze functie ligt hierin vooral op 
onderhoud & reparatie en eenvoudige diagnoses. Omdat klanten bij ons hoog in het vaandel 

staan bieden wij kwaliteit, dus verwachten wij dit ook van jou!

Je komt te werken in een goed uitgeruste werkplaats voorzien van goede apparatuur waar het 
familiegevoel duidelijk aanwezig is. 

Wij vragen van jou:
• Minimaal MBO werk en -denkniveau
• Diploma 1e autotechnicus en/of Technisch Specialist;
• APK diploma is een pré;
• Kennis van werkplaats- en onderhoudssystemen;
• Resultaatgericht, besluitvaardig en proactief;
• Flexibel en stressbestendig;
• Geen 9-5 mentaliteit; 
• Klant- en servicegerichte instelling; 
• Goede contactuele eigenschappen zowel mondeling als schriftelijk;
• Fulltime beschikbaar.

Wij maken je blij met:
• De charme van werken in een Kia vestiging 
• Een uitstekend salaris;
• Een leuk team van collega’s met uitstekende begeleiding;
• Volop uitdaging, doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief;
• Behalen van APK diploma is bespreekbaar;
• Opleidingen en trainingen vanuit het merk Kia;
• Kortom een leuke baan in een mooi pand bij het innovatieve merk Kia.

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar: 
vacatures@zeeuwenzeeuw.nl t.a.v. Robin Roos (HR Business Partner)

1e autotechnicus / Technisch-specialist

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

VOEDSELBOS BENT-
HUIZEN is geopend 
als pluktuin en thee-
tuin voor Vrienden. 
Lees hier hoe je 
Vriend kunt worden: 
www.voedselbosben-
thuizen.nl

'Prikken zonder af-
spraak'
Iedereen die nog geen eerste prik heeft 
gehad, kan bij de GGD binnenlopen 
voor een vaccin. 

Je hebt geen afspraak nodig. De inloop zonder 
afspraak kan op alle vaccinatielocaties in de re-
gio. Doordeweeks is de inloop open van 09.00-
12.00 en in het weekend van 10.00-13.00. Vac-
cineren zonder afspraak is alleen mogelijk voor 
de eerste prik. 

Alleen de eerste prik zonder afspraak
De mogelijkheid om zonder afspraak binnen te 
lopen voor een vaccin is alleen mogelijk voor 
mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Er is lan-
delijk namelijk niet voldoende vaccin beschik-
baar 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 ge-
lijk  een afspraak gemaakt voor je tweede prik. 

Vergeet niet je mondkapje en ID-bewijs mee te 
nemen als je langskomt. 
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MJ tafeltennis in 
Hazerswoude Dorp 
 

Wij van TTV Avan-
ti mogen met trots 
aankondigen dat MJ 
tafeltennis op za-
terdag 28 augustus 
2021 van 12:00 uur 
t/m 15:00 uur te be-
wonderen is in onze 
tafeltenniszaal. Naast 
dat ze een geweldige 
demonstratie gaan 
geven om 14:00 uur 
(zie foto) is het mo-
gelijk om zelf aller-
lei tafeltennisspel-
letjes te doen tussen 
12:00 t/m 15:00 
uur. Ouders en kin-
deren zijn welkom 
en ontvangen gratis 
koffie/thee of limo-
nade. Inschrijven is 
niet nodig, kom ge-
woon gezellig langs 
ergens tussen 12:00 
en 15:00 uur. 
We maken er met z’n 
allen een feest van! Een hele aparte demonstratie tafeltennis bij Avanti Kom naar het 

Tuinpad 
Rijneveld....
Op 28 augustus wordt de wandel en vaar-
route “Tuinpad Rijneveld”weer gestart. 
Na afwezigheid van meer dan een jaar 
door Corona kan er weer genoten wor-
den van de mooie kwekerij omgeving.  
De route brengt u naar bijzondere, cultuur 
historische plekken waar u volop kan ge-
nieten van de natuur. De weidsheid van de 
kwekerijen zal u doen verbazen  wat een 
rust er in het groene hart is.  De natuur 
komt hier in volle glorie tot leven.  Be-
leef  een uniek landschap zoals u nog niet 
gezien heeft, snuif de zuivere lucht op en 
laat u inspireren door de grote diversiteit 
van bomen en planten. Laat u meevoeren 
door het slagenlandschap per schouw, een 
typisch boskoopse boot. Vanaf het water 
krijgt u een bijzonder beeld. Ontmoet leu-
ke mensen tijdens uw wandeling of vaar-
tocht. Deel uw passie. Ontdek de geschie-
denis door de verhalen van de gidsen.  
Ervaar de technieken die het boomkwe-
kersvak uniek maken. Voor het hele gezin, 
groot en klein is er iets te beleven.  
Geniet van een heerlijke lunch in het 
groen bij Yume of in Proef de Tuin. (re-
serveren Yume 0172-450700). In Proef de 
Tuin is de streekwinkel gevestigd met bij-
zondere locale producten. Vergeet niet het 
huisgemaakt gebak te proeven.
Van 15.00 tot 17.00 uur is er de mogelijk-
heid om een afzakker met borrelgarnituur 
te nuttigen bij Buck, in de Proeftuin, om 
met een voldaan gevoel weer huiswaarts 
te gaan.
Vanaf 10.00 bent u van harte welkom op 
diverse startlocaties. U kunt uw ontdek-
kingsreis beginnen  door een wandeling 
te maken die door vlaggen aangegeven 
wordt of u start met een vaartocht die u 
brengt naar een bijzondere plek. De vaar-
dienst komt u na uw bezoek weer opha-
len.
Het presentje zal u na maanden, als u het 
goed verzorgd, nog een mooie herinne-
ring aan deze dag geven. 

Startlocaties: 
Rijnveveld 23, 72 of 153 in Boskoop
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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. 

Trouwen in de 
Groene Kathedraal
Op een van de mooiste plekjes van Hazerswoude, de Groene Kathedraal, werd afge-
lopen zaterdag een huwelijk voltrokken. Een prachtige gebeurtenis op een prach-
tige plek.

Het weer moet wel meezitten, maar dan is deze plek tussen de tuinderijen een unieke locatie. Midden 
tussen het groen en de prachtige bloemen, echte romantiek. In de ‘zaal’ staan prachtige witte stoel-
tjes voor de gasten en achter het witte spreekgestoelte de (buitengewoon) ambtenaar van de burger-
lijke stand. Zaterdag kwamen de meeste gasten met bootjes uit het Rietveld aangevaren, maar dat kan 
ook via de weg. Na het officiële gedeelte is er aan de andere kant van de kerkdeuren een mooie ruimte 
met witte statafels, om samen een toast uit te brengen. De Groene Kathedraal is zeker al een bezoekje 
waard, maar een huwelijk op deze plaats is wel heel bijzonder. 

door Jan Luuk van Dijk

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

Een aantal jaar geleden heeft stichting Actief Rijnwoude de dienst 
‘Klussendienst junior” hiervoor opgezet.  Vanwege Corona tijd heeft 
deze dienst 1½ jaar stil gelegen. Inmiddels kunnen wij dit weer 
gaan oppakken. Wij hebben 7 scholieren die graag willen helpen. 

Hoe werkt het:

• U heeft een tuintje maar voor u is het moeilijk om zelf 

het vuil weg te halen tussen tegels en planten.

• U neemt contact op met de coördinator van de k

 lussendienst: 06- 82093412. 

• Deze gaat op zoek naar een beschikbare  scholier.

• Deze scholier neemt zelf met u contact op voor het 

 maken van een afspraak.

• Na afloop betaalt u €3,00 per uur aan de scholier.

Actief Rijnwoude brengt zo dus 
vraag en aanbod bij elkaar, u bent 
geholpen en de kinderen/jongeren 

verdienen een zakcentje. 
Iedereen blij dus.


