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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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door Diana Baak

Taekwondoschool de 
Tombe is voortaan een 
multifunctioneel Sport- 
en Trainingscentrum, 
waar jong en oud naast 
taekwondo ook andere 
trainingen kunnen volgen 
om fit te blijven. 

Persoonlijke begeleiding en een 
ongedwongen sfeer staan er 
centraal. 

Zestien jaar na de oprichting 
op 8 september 2005 verandert 
Taekwondoschool de Tombe 
per 3 september 2021 definitief 
in Sport en Trainingscentrum 
‘1tot1training’. “Taekwondo 
blijft uiteraard ook bij 1tot1trai-
ning belangrijk. Het aanbod 
aan activiteiten voor kinderen 
en volwassen is echter uitge-
breid met Fitness & Krachttrai-
ning, Bokszaktraining, Kids Fun 
training en Weerbaarheidstrai-
ning”, vertellen Jannie en Ro-
nald de Tombe. Ook het pand 
heeft deze zomer een facelift 
ondergaan en is in de nieuwe 
huisstijlkleuren antracietgrijs en 
blauw geschilderd. 

Ongedwongen sfeer
Ronald en Jannie verzorgen alle 
trainingen zelf met alle aan-
dacht voor wat bij een speci-
fiek individu past. “We richten 
ons niet alleen meer op de jeugd 
maar zijn ook juist op zoek naar 
de volwassenen die in een sfeer-
volle ambiance op eigen niveau 
willen sporten. Wij vinden het 
belangrijk dat men zich hier op 
zijn gemak voelt: geen afreken-
cultuur als men niet past bin-
nen de ‘maatschappelijke’ maat-
staven. Hoogwaardige kwaliteit 
staat bij ons altijd boven kwan-
titeit.”

Werken met losse materialen
1tot1traininng is geen fitness-
centrum zoals je die tegenwoor-
dig met name ziet, waar men-
sen vooral trainen op een serie 
van vaste apparaten. Ronald: 
“Wij werken niet met vaste ap-

Taekwondotraining blijft belangrijk...
Transformatie van Taekwondo- 
school de Tombe naar '1tot1training'

paraten bij de fitness, maar heb-
ben juist gekozen voor o.a. HIIT 
groepslessen, gebaseerd op het 
trainen met losse materialen. 
HIIT is een afkorting van High 
Intensity Interval Training. Het 
betekent dat je je training op-
deelt in gedeeltes (intervallen), 
en vervolgens afwisselend in-
tensief traint en dan weer even 
uitrust. Elke keer worden de be-
sproken doelen getraind en elke 
training is weer anders. Variatie 
en creativiteit in de trainingen 

zorgen ervoor dat altijd met ple-
zier getraind kan worden en het 
niet saai wordt.”

Persoonlijke aandacht
Het echtpaar de Tombe staat 
voor kwalitatief hoogwaardige 
begeleiding, ongeacht het lid-
maatschap dat je bij 1tot1trai-
ning aanschaft. “Je wordt bij 
ons geen nummer als het abon-
nement verkocht is. We vinden 
het belangrijk om een plezieri-
ge relatie op te bouwen met al 

onze klanten. Lees dit artikel 
dus niet zomaar en denk ‘ach 
het zal wel’, maar kom per-
soonlijk ervaren hoe trainen en 
sporten anders kan.”

Informatie
Ben je nieuwsgierig gewor-
den naar een van de vele trai-

ningen en/of groepslessen, of 
wil je meer weten over 1tot-
1training? Bezoek dan de nieu-
we website www.1tot1training.
nl of kom langs op de Potgieter-
laan 10G voor een persoonlijke 
kennismaking. Vanaf maandag 
6 september staat de deur open 
voor trainingen.  

Janny en Ronald de Tombe presenteren de nieuwe uitstraling van de sportschool. Foto Diana Baak
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Familieberichten

 “Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste 
communie was ik in wit, tijdens mijn 
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn 
trouwdag was ik in het wit en had ik een 
boeket met witte rozen. 
 Als er iets bijzonders aan de hand 
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de 
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon. 
 Nu denk ik wel eens aan een witte 
begrafenis. Witte linten, een in het wit 
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte 
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk 
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief 
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van

Jan van Ofwegen

willen wij u hartelijk bedanken.

Arda van Ofwegen
en familie

Hazerswoude-Rijndijk, augustus 2021

Spreuken 3:6 Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Temidden van zijn gezin dat hem zo lief  
was en dat hij altijd met veel zorg en 
toewijding omgaf, is overleden mijn 

lieve man, onze trotse vader, 
schoonvader en opa

Marie van Bostelen
~Mar~

* Koudekerk  † Koudekerk
aan den Rijn, aan den Rijn,
20 maart 1951 25 augustus 2021

Lia

Jeroen en Kim
Gijs †
Fiene
Maud

Martijn en Femke
Tim

Burgemeester de Herderplantsoen 19
2396 WX  Koudekerk aan den Rijn

De uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

NIEUW POPKOOR 
FAME VAN START    
         

Op woensdagavond 6  oktober a.s. start Popkoor FAME met 
haar allereerste repetitie. Van 20.00-22.00 uur in De Egel 
(bovenzaal) te Hazerswoude-Dorp.

ENTHOUSIAST.
Fame is een compleet nieuw koor!  Voor oprichters Cokky Koetsier en 
Edith Broer is zingen in een popkoor al heel lang een leuke muzikale 
hobby. Cokky ontdekte dat in haar woonplaats Hazerswoude-dorp nog 
geen popkoor bestond raakte in gesprek met Edith over het starten van 
een nieuw koor.  Cokky had al ervaring met de organisatie-kant en Edith 
als songcoach en beide dames besloten enthousiast hun krachten te bun-
delen. En nu, na de nodige voorbereiding, is popkoor Fame klaar om 
van start te gaan.

LEUKE OEFENAVONDEN. 
Doel van Fame is het opbouwen van een breed repertoire met koorar-
rangementen die iedereen fijn vind om te zingen. Met voldoende afwis-
seling tussen vrolijke, gevoelige en swingende nummers. En ook zeker 
met musicalnummers om Fame een eigen karakter te geven. 
De arrangementen zijn, zeker in het begin, eenvoudig, Engel- en Neder-
landstalig  en 3- of 4-stemmig. Met ingezongen bestanden, dus kennis 
van notenschrift is niet nodig.
Doel is zeker ook er elke week weer een leuke oefenavond met elkaar 
van te maken op de sfeervolle locatie van De Egel. 

INFORMATIE EN CONTACT.
Fame gaat van start op woensdag 6 oktober 2021. Iedereen is welkom. 
Kijk op de website voor meer informatie en contact : 
www.popkoorfame.nl 
Mailen of bellen mag ook :  
cokkykoetsier@gmail.com   06 - 5795 4785
edithbroer@ziggo.nl  06 - 1311 4228 

GOEDEMORGEN 
KOFFIE....
Onder voorbehoud en met inachtne-
ming van de corona-maatregelen wil-
len we in september weer beginnen 
met het koffiedrinken op de dinsdag-
ochtend.

De koffie ochtend is de 1ste en 3de dinsdag in 
de Korenaar, de 2de dinsdag in de Regenboog 
en de 4de dinsdag in het parochiecentrum van 
de HH.Engelbewaarders.
De 1ste keer is dan op dinsdag 7 september in 
de Korenaar.
U bent van harte welkom!

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de 
tijden van 10.00 uur tot 11.30 uur.
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Thuis in uw dorp!2021

Verzorgde tuinen 
maken straat gezellig 

Uw tuin hoort bij uw woning. We verwachten dat u de 
tuin onderhoudt. Dit staat ook in uw huurcontract. 

Wat is een goed onderhouden tuin?
In het ‘Besluit kleine herstellingen’ van het Burgerlijk 
Wetboek staat beschreven dat een huurder 

verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn tuin 
en dat bepaald onderhoud voor zijn rekening komt. 
Een goed onderhouden tuin voldoet aan de volgende 
punten:
> Het gras is gemaaid en het onkruid gewied: de tuin 

maakt een verzorgde indruk.
> Toegangspaden zijn begaanbaar en worden niet  

gebruikt als opslagplaats. Huurders (en eigenaren van 
koopwoningen) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het onderhoud van toegangspaden.

> Er is geen beplanting zoals klimop die de gevel  
en/of het schilderwerk overwoekert en beschadigt.

> Aan- en bijgebouwen zijn onderhouden en in  
goede staat.

> Erfafscheidingen worden gesnoeid (hagen), hekken of 
schuttingen staan recht en zijn goed onderhouden. 

> Bomen worden regelmatig gesnoeid waardoor ze niet 
te hoog worden, niet overhangen of schade veroor- 
zaken aan de woning.

Verder is de tuin niet bedoeld als opslag-
plaats voor afgedankt meubilair, witgoed, 
puinafval, tuinafval of vuilnis. Of als parkeer-
plaats voor auto of caravan.

Is uw tuin onverzorgd?
We kijken regelmatig hoe de tuinen eruit zien. 
Wanneer wij op basis van deze punten zien dat uw 
tuin onverzorgd is, spreekt onze opzichter of woon-
consulent u daarop aan. Of u krijgt een kaartje in de 
brievenbus waarop staat wat er anders moet. U heeft 
twee weken de tijd om hiermee aan de slag te gaan, 
daarna komen we weer langs om de tuin te bekijken.
Blijkt dat u de tuin niet op orde heeft gemaakt, ontvangt 
u een brief van ons met een laatste kans om uw tuin aan 
te pakken. U heeft dan nogmaals twee weken de tijd. 
Geeft u daar weer geen gehoor aan, dan schakelen wij 
een hovenier in. Deze voert de werkzaamheden in uw 
tuin uit. De kosten zijn voor uw rekening. 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Prettig wonen is vaak een combinatie van een fijne woning en een mooie woonomgeving. Tuinen bepalen voor een groot deel de uitstraling  
van een straat. Goed onderhouden voor- en achtertuinen met veel bloemen en groen zijn prachtig om te zien en dragen bij aan een fijne buurt.

Zaterdag 25 september Burendag!  
Burendag is een jaarlijks terugkerende feestdag voor alle buren van Nederland. Het is 
een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts om mensen bij elkaar te brengen. 

Burendag is bovendien uitgegroeid tot een dag waarop veel 
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Habeko kan 
zich helemaal vinden in deze positieve gedachte. 

Heeft u een leuk idee voor uw buurt of straat? Geef het 
aan ons door (info@habekowonen.nl). Wellicht kunnen wij u 
helpen uw plan uit te voeren. 

Even voorstellen

Marjan Verzaal
Belt u voor een reparatieverzoek of heeft u een vraag over huren? Dan is de 
kans groot dat u onze nieuwe collega Marjan Verzaal aan de lijn krijgt. Marjan 
(55) werkt sinds 1 augustus bij Habeko als medewerker Klantcontact & 
Reparatieverzoeken. 

Marjan brengt een hoop ervaring met zich mee. Ruim 12,5 jaar werkte ze bij Vastgoed-
service Duwo in Den Haag, waarvan 9 jaar op de afdeling Klantcontactcentrum.  
“Daar deed ik hetzelfde werk als nu bij Habeko. Mijn uitdaging? Huurders zo goed mogelijk 
informeren en gesprekken altijd positief afronden.” 

Gesneden koek
“De afhandeling van reparatieverzoeken 
is gesneden koek voor mij. Habeko 
staat voor snel herstel met 100 procent 
resultaat. Duurt het te lang of is er een 
ander probleem? Laat het me weten. 
Ik zoek graag naar oplossingen zodat u 
geholpen wordt.”

Haar eerste maand bij Habeko is voorbij 
gevlogen, zegt Marjan. “Ik heb het erg 
naar mijn zin. Het dorpse karakter, je 
leert de huurders makkelijk kennen. Ik 
voel me zeker welkom hier. Als ik niet 
direct antwoord weet op vragen, kan ik 
altijd bij mijn collega’s terecht. Ik luister zoveel mogelijk mee met gesprekken. Zo leer ik 
alle ins en outs van Habeko wonen.”

Marjan Verzaal woont met haar man in Zoetermeer. Ze houdt van reizen en autorijden. 
“Benthuizen grenst aan Zoetermeer. Je zou denken dat ik er wel eens doorheen 
gereden ben…”, lacht ze. “Maar tot een maand geleden had ik nog nooit een voet gezet 
in Hazerswoude, Benthuizen of Koudekerk. Ik ga nu regelmatig met opzichter Arjan 
Holswilder mee om de dorpen en de woningen van Habeko te leren kennen. Het is prettig 
om te weten welke woningen in welke straat staan.” 

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

Onbeheerde fietsen en fietswrakken
Wij halen onbeheerde fietsen en fietswrakken weg, die 
rondom complexen van Habeko staan. Bijvoorbeeld 
fietsen met lekke banden of zonder zadel en fietsen die 
al langere tijd onbeheerd geparkeerd staan op binnen-
plaatsen of in fietsenstallingen van onze complexen. Deze 
achtergelaten fietsen zorgen voor overlast en dragen bij 
aan de verloedering van de buurt. 

Voordat we de fietsen weghalen, doen wij er een label 
aan. De eigenaar heeft dan nog drie weken de tijd om 
het label eraf te halen en de fiets op de juiste plek te 
stallen. Zit het label na drie weken nog aan de fiets? Dan 
halen we deze weg.  Vindt u een fietswrak of onbeheerde 
fiets op de openbare weg? Meld dit dan bij de gemeente 
Alphen aan den Rijn. 

Marjan
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Rona & Co
Zou je denken dat ik al van alles en nog wat heb gedaan sinds mijn terugkeer in 
Nederland vorige week, maar niets is minder waar. Ik heb weer Corona te pak-
ken gehad. Ja, weer! Vorig jaar oktober, toevallig weer na een vakantie had ik het 
virus voor het eerst te pakken. Dit keer waren de symptomen hetzelfde en trok ik 
op tijd aan de bel en liet mij testen bij de GGD. Gelukkig had ik een negatieve PCR 
test waardoor ik nog terug kon vliegen naar Nederland (hallelujah). 
Het is mij een raadsel waar ik het virus heb opgelopen, maar ik vermoed in het 
vliegtuig. Diezelfde dag had ik nog een selftest gedaan en die was negatief. Ook de 
dag na terugkomst had ik wederom een negatieve uitslag, maar 100% betrouw-
baar zijn die selftests niet. 
Het voelt gek om 3 maanden lang een buitenleven te hebben gehad en constant te 
zijn omringd met mensen en in ene, pats boem, binnen binnen binnen en weer 
alleen thuis. Dat ik moeite heb om daaraan te wennen is geen geheim maar ge-
duld is een schone zaak blijf ik tegen mijzelf zeggen en de verveling heeft vaak 
genoeg toegeslagen de afgelopen dagen. 
Wanneer ik na een week 24 uur klachtenvrij ben, mag ik weer gaan en staan waar 
ik wil. Dat was gisteren eigenlijk al maar ik doe liever nog even voorzichtig. Ook 
betekent het dat ik nu 8 weken moet wachten totdat ik mij kan laten inenten. Te-
gen die tijd is het begin November en dat klinkt mij echt nog te ver weg. Geluk-
kig komt mijn reuk langzaam weer terug, net zoals mijn eetlust. 'T'is wat allemaal. 
Vandaag had ik ook een gesprek met een dame van het UWV. Waar mijn interes-
ses liggen voor het vinden van een baan. Laat mij voorop stellen dat ik altijd een 

werkpaard ben geweest en dat ik mij altijd 110% heb ingezet voor de bedrijven 
waarvoor ik werkte. Alleen weet ik nu echt niet meer wat ik wil. Ik heb werke-
lijk waar geen idee. Wil ik mij laten omscholen? Wil ik een eigen bedrijfje, wil ik 
iets als maatschappelijk werkster, wil ik een leidinggevende functie voor een In-
ternational, wat wil ik? Wil ik dichter bij huis of toch weer in Amsterdam? Zodra 
ik mijzelf confronteer met deze vragen, steek ik mijn kop in het zand om er maar 
niet over te hoeven nadenken. Ik word al helemaal moe van die gedachtes en het 
laatste waar ik nu aan wil denken is werken. Eerst even helemaal beter worden. 
Ik ben wel van mening dat alles op zijn plek valt wanneer het moment daar is. 
Ook heb ik een aanbod gekregen om in te stappen in een bedrijf (VOF) en te gaan 
knallen met de steptours door Leiden. Ik was enorm enthousiast toen ik het hoor-
de, maar bij nader inzien is dit niet wat ik wil en zal ik het aanbod volgende week 
afslaan. Het is zeker een mooie kans en met mijn netwerk en expertise had ik er 
zeker iets moois van kunnen maken maar het is niet mijn ambitie, het is iemand 
anders zijn droom. Ughh, ik ga er niet eens meer over nadenken. 
Wellicht is het goed om mijzelf eerst een week op te sluiten in een retrait en ff 
aan niets en niemand te hoeven denken. Rust in mijn hoofd voordat ik de moge-
lijkheden weer kan gaan uistpitten. Maar het mooiste zou zijn dat er weer iets op 
mijn pad komt dat ‘het dekseltje’ is op het geheel. De tijd zal het leren…
Het is wel een wereld van verschil trouwens, het leven met zongarantie en uhm... 
het leven in een grijze grauwe wereld met dagelijks regen. Het dekentje op de 
bank is niet weg te denken en Netflix draait ook overuren. Van sporten is helaas 
nog niet veel terechtgekomen, maar over 2 weken heb ik wat personal trainingen 
geboekt! We gaan fit de winter in (hahaha)! 
Morgen heb ik trouwens een wandeldate met een leuke Turkse jongen voor de 
verandering! Hopelijk gaan we een loempia halen op de markt die ik zo heb ge-
mist. Ben benieuwd.  

Tot volgende week, 

Liefs, 
Anthoula 

“Ommetjes mogen weer”
Zondag 5 september bij  “Jeu de Boer weer sportief genieten en ontmoeten

Wat zijn we blij dat we weer Ommetjes mogen organiseren. We 
hebben dit echt enorm gemist. Komt u ook weer sportief genie-
ten en ontmoeten? Zondag 5 september zijn we te gast bij ‘Jeu de 
Boer’, Hazerswoude Dorp.

Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 -13.00 uur. Natuur-
lijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van 
het RIVM van dat moment. Wordt het te druk dan verzoeken we u 
de koffie/thee “mee te nemen”……..

WE BIEDEN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN AAN:
✤ Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
✤ Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 35 km.
✤ Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
✤ Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..
Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje 
fruit mee voor onderweg. 

TARIEVEN
Met Actief pas :  € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas : € 4,-- per persoon.
Zonder pas : € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”: 

Klussendienst XL officieel 
vanaf 1 september van start
Nieuwe dienst naast de gewone Klussendienst en de Klussendienst junior

Dat Actief Rijnwoude een Klus-
sendienst en een Klussendienst 
junior heeft is zo langzamer-
hand wel bekend. Van deze 
diensten wordt inmiddels volop 
gebruik gemaakt.
De afgelopen periode kregen 
wij echter veel vragen rondom 
klussen die ‘te groot zijn’ voor 
deze diensten: veel mensen die 
rond het bijstandsniveau leven 
of geen sociaal netwerk hebben, 
hebben moeite om de touw-
tjes aan elkaar te knopen. Ook 
in (voormalig) Rijnwoude komt 
dit regelmatig voor. Hierdoor 
verwaarlozen mensen zaken op 
het gebied van onderhoud van 
het huis / tuin / administratie 
/ hun eigen geest/lichaam etc.
Door de lastige economische 
situatie van deze huishoudens 
ontbreekt het aan veerkracht en 
financiën om deze problemen 
op te pakken.. En juist in deze 
lastige corona tijd leven mensen 
veel geïsoleerder waardoor tij-
dige hulp vaker ontbreekt. Ver-
waarlozing is dan het gevolg 

met alle bijkomende extra gro-
te problemen die hieruit voort-
komen.
Het afgelopen half jaar is Ac-
tief Rijnwoude op zoek gegaan 
naar allerlei lokale bedrijven die 
jaarlijks 1 of 2 keer mankracht 
/ kennis / materiaal beschik-
baar kan stellen (een aantal uur-
tjes) zodat e.e.a. weer goed op 
de rails gezet kan worden. Men-
sen krijgen zo een ‘steuntje in 
de rug’, een meevaller dus, zo-
dat het leven weer wat aange-
namer gaat worden en zo de 
kracht en motivatie weer krij-
gen om iets aan hun problemen 
te doen. Het doel is om mensen 
weer toekomst te bieden en her-
haling te voorkomen.
In totaal doen maar liefst 36 lo-
kale bedrijven op allerlei mo-
gelijke manieren mee: van 
hoveniersbedrijven tot schoon-
heidsspecialistes van aannemers 
tot kappers etc.,  Welke orga-
nisaties dit precies zijn kunt u 
lezen in de advertentie die ge-
plaatst is in deze Groene Hart 

Koerier. 
Vanzelfsprekend zijn wij hier 
reuzeblij mee. Wanneer / wie 
en hoe kan er hier gebruik van 
maken. Hieronder een opsom-
ming:
✤ Vanaf 1 september kan 
er gebruikgemaakt worden van 
Klussendienst XL.
✤ Deze dienst wordt u 
‘gratis’ aangeboden.
✤ En kan gebruikgemaakt 
worden door inwoners uit 
(voormalig) Rijnwoude.
✤ Deze dienst moet wel 
onderdeel uitmaken van een be-
geleiding / hulpverleningsplan. 
✤ Uw begeleidende of 
hulpverlenende organisatie kan 
dus aanmelden zoals Tom in de 
Buurt / Jeugd en Gezin / kerken 
etc.
✤ Meldt u zichzelf aan 
dan gaan wij altijd contact op-
nemen met uw begeleidende 
of hulpverlenende organisatie 
om vast te stellen of e.e.a. past 
in het hulpverleningsplan / be-
geleidingsplan (uiteraard alleen 

wanneer u hiervoor toestem-
ming verleend).
✤ U wordt geacht, indien 
mogelijk, zelf ook mee te doen 
met de uitvoering van de klus.
✤ Na aanmelding gaat Ac-
tief Rijnwoude na of dit een te-
rechte aanmelding is.
✤ Indien dat het geval is 
gaat Actief Rijnwoude op zoek 

naar een ondernemer die de 
klus kan” klaren’’ maar die op 
dat moment ook ‘hier tijd voor 
heeft’.
✤ Is dat het geval dan 
zorgt Actief Rijnwoude voor 
verbinding tussen de vraag en 
het aanbod zodat afspraken ge-
maakt worden wanneer de klus 
wordt uitgevoerd.
✤ U mag/kunt u zelf niet 
aanmelden bij een bedrijf.

Heeft u vragen / zijn er on-
duidelijkheden neem dan 

contact op met Actief Rijn-
woude: 06-23328302 / 

info@actief-rijnwoude.nl 
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In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde 
leefstijl besproken waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt te-
recht kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan 
contact op met de eigen huisarts. 

Kijk altijd achterom! 
Naar het toilet gaan, poepen of windjes laten blijft iets persoonlijks. Niet 
voor niets noemden men vroeger het toilet/de poepdoos buiten ‘het pri-
vaat’. Problemen met de ontlasting kunnen het dagelijks leven echter ver-
velend beïnvloeden en het is geen onderwerp waarover  je het op feest-
jes hebt. Je spijsvertering is echter van levensbelang en hangt samen met 
ziekte en gezondheid: ze is de bron van je afweersysteem en werkt samen 
met je brein. Helaas sterven er dagelijks mensen aan spijsverteringsziek-
ten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose 
eerder was gesteld.  Dus wat is nu (ab-)normaal?

Kleur
Bruin is de normale kleur van poep, variërend van lichtbruin tot donker-
bruin. Let er wel op dat de kleur niet blijvend veranderd.

Structuur
De dikke darm onttrekt vocht aan je poep. Als je poep te lang in de darm 
heeft gezeten, droogt deze uit en valt uit elkaar. Dit probleem kan ont-
staan als je bijvoorbeeld weinig vezels eet, te weinig drinkt of te weinig 
beweegt. 

Frequentie
Ga je minder dan 3 keer per week naar de wc voor een grote boodschap? 
Dan kun je last hebben van verstopping. Moet je meerdere keren op een 
dag en is je poep erg dun? Dan kan er sprake zijn van diarree.

Dit is anders...
Als je heel vaak moet poepen kan dit soms ook wijzen op een darmaan-
doening, zoals het Prikkelbare Darm Syndroom, of een ontsteking van je 
darmen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ook bij coeliakie 
(glutenintolerantie) moet je soms heel vaak poepen, vaak heb je dan diar-
ree. Als je heel vaak en langdurig verstopping hebt, kan dit ook duiden op 
een Prikkelbare Darm Syndroom.
 
Naar de dokter
Heb je vaak of blijvend last hebt van verstopping of diarree, of regelmatig 
last van harde poep en moeite om je poep kwijt te raken? Zit er bloed of 
slijm bij de ontlasting of zie je een verandering van kleur of geur? Dit kan 
betekenen dat er iets aan de hand is. Bespreek het dan met je huisarts en, 
hoe raar het misschien ook lijkt, maak een foto van de ontlasting. De huis-
arts kan dan inschatten of verder onderzoek nodig is.

Badmintonnen, we 
zijn weer begonnen!!
na de zomerstop hebben we onze rackets weer uit de kast gehaald en kunnen we 
weer de hal in. Onze badmintonvereniging in Hazerswoude-dorp bestaat al sinds 
1975. We zijn een gezellige vereniging waar alle leeftijden en speelsterkte met el-
kaar badmintonnen, waardoor iedereen mee kan doen.

Op donderdagavond spelen we van 20.00 uur tot 23:00 
uur in de Landvliethal 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 
badmintonracket? We hebben er een voor je klaarliggen. 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie@bchazerswoude.nl

WORD ENERGIECOACH
BIJ ENERGIEK ALPHEN!

Wat doet een energiecoach?
Als energiecoach geef je bewoners een onafhankelijk en vrijblijvend advies 
over de best passende verduurzamingsmaatregelen in hun situatie. Tijdens 
een huisbezoek loop je samen met de bewoners door hun woning. Je adviseert 
hen bijvoorbeeld over isolatie of zonnepanelen. Het gesprek vat je vervolgens 
samen in een digitaal dossier. Als energiecoach bouw je zo mooie contacten 
op in Alphen aan den Rijn en help je jouw medebewoners een handje. 

Wil jij andere bewoners wegwijs maken in de verduurzamingsmaatregelen 
voor hun woning? Wil je deel uitmaken van een team van enthousiaste 
vrijwilligers uit Alphen aan den Rijn? Dan ben jij misschien wel de 
energiecoach die wij zoeken!

Wat bieden we jou als energiecoach?
- Een enthousiast team van twintig vrijwilligers die samen hun

medebewoners willen helpen bij de verduurzaming van hun woning;
- Een opleiding tot energiecoach via Hoom waarin je je verder verdiept in

verduurzaming;
- Een vrijwilligersvergoeding per gegeven energieadvies;
- Evt. een extra opleiding voor het uitvoeren van warmtescans met een

infraroodcamera.

Wat we van jou vragen als energiecoach
- Je bent geïnteresseerd in verduurzaming, energiebesparing en de

energietransitie;
- Je helpt je (buurt)bewoners graag, durft door te vragen en hen te

adviseren;
- Je kunt 4-6 uur per week vrijmaken hiervoor. Deze tijd mag je volledig

zelf indelen. In die tijd houd je ongeveer 50 bewonersbezoeken per jaar.
Meer is natuurlijk altijd mooi!

- Kennis van energiebesparende maatregelen is fijn, maar niet noodzakelijk.
Tijdens de opleiding leer je de kneepjes vanzelf;

- Je kunt met een computer werken (Hoom-dossier, Word en e-mail).

Momenteel is de planning om medio september te starten met een 
nieuwe ronde basistrainingen. Deze kost een paar dagdelen. Eventueel 
kan deze cursus ook online worden gevolgd. Ben jij de 
energiecoach die wij zoeken? Meld je dan uiterlijk 15 september aan via 
de website: www.energiekalphen.nl en klik op “Ik wil energiecoach worden”

Meer informatie nodig?
Kijk dan eens op www.energiekalphen.nl 
of neem direct contact op met Ton Kos via 06-51743414.

energiekalphen.nl

Ben jij de energiecoach die wij zoeken?
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Kinderuitmarkt
Winkelgalerij Da Costasingel
4 september 2021
van 11:00 uur tot 16:00 uur

                                    

Wat is er dit jaar te doen voor de jeugd?

Sport en spel

Demonstraties

Muziek

Koffie en thee

Laat je verbazen!

Mede mogelijk gemaakt door: Winkeliersvereniging Da Costa 

Veel activiteiten

Parcours
 

Dans en beweging

Limonade

Alles binnen de coronaregels
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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 5 september  09.30 uur Ds G. van 

Wijk (voorber. H.A.); 18.00 uur Ds H. Markus
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 5 september 10.00 uur 
 Geen dienst
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 5 september  09.30 uur Ds H.A. van 
Zetten; 18.00 uur  Ds P. Mulder 

 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 5 september 09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Reserveren voor een viering is niet meer 

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

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 5 september   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 5 september   
 09.30 uur Ds A.B. van Campen (Doopdienst)
 18.30 uur Prof. dr H. v.d. Belt, Woudenberg

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   5 sept. 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel. Start-
zondag, tevens kinderneven-
dienst. 
Zondag 12 sept. 10.00 uur: 
Mevrouw J. Vermeij uit Boskoop 

VIERINGEN RK PAROCHIE
Zondag 5 sept. 10.30 uur 
Bernarduskerk: Woord en Com-
munieviering waarin pastor 
Lam voorgaat. Het Bernardus-
koor zingt. Mevr. Anne-Marie de 
Groot-Wesselingh is de organiste.
Zondag 12 sept. 11.00 uur 
Bernarduskerk: Ziekenzondag. 
Eucharistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat. Het Paro-
chiekoor zingt. Dhr. Nico Wesse-
lingh is de organist.

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 8 en 22 sep-
tember. 

WEEKSLUITING RHIJNDAEL
Sinds maart 2020 is er geen 
weeksluiting meer in Rhijnda-
el gehouden. Nu hopen we de 
draad weer op te pakken. Niet 
meer elke week maar in over-
leg met de directie en verzor-
ging van Rhijndael één keer per 
maand. Het is de bedoeling dat 
dat de eerste vrijdag van de 

maand wordt. Vrijdag 3 septem-
ber om 19.00 uur hopen we weer 
te starten. En daarna vrijdag 1 ok-
tober, vrijdag 5 november en vrij-
dag 3 december. Wilt u een keer 
komen luisteren en meezingen, 
dan bent u van harte welkom. 
Truus van der Heijden, namens 
de Raad van Kerken. raadvanker-
ken@pknkoudekerk.nl 

OPEN HUIS 
Iedere eerste dinsdagmorgen 
van de maand is er weer Open 
Huis in Onder Dak. Op 7 sep-
tember zetten wij de deur weer 
open voor een gezellige ochtend 
om elkaar te ontmoeten met een 
praatje en een spelletje. Komt u / 
jij ook? Van harte welkom! Vanaf 
10.00 uur staat de koffie / thee 
klaar. Voor info en/of vervoer: 
Elsbeth Oosting  tel: 071 5231706 
elsbeth.oosting@pknkoudekerk.nl 
of
Gerda Kroon, tel. 071 3415116 / 
gerda.kroon@pknkoudekerk.nl. 

SAMEN BIJBELLEZEN
Al eerder wilden we weer met 
Samen Bijbellezen beginnen. 
Toen kon het vanwege een nieu-
we coronagolf niet doorgaan. 
We hopen dat het op dinsdag 7 
september om 20.00 uur in On-
der Dak wel weer kan. Destijds 
zouden we samen woorden van 
de apostel Paulus uit 1 Korinti-
ers 1:10-31 gaan lezen. Dat ho-
pen we nu alsnog te doen. Oude 
en ook nieuwe deelnemers: van 
harte welkom! Graag vooraf aan-
melden bij dominee Willem Bies-
heuvel: dswillembiesheuvel@
pknkoudekerk.nl 

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. In-
tenties kunnen ook per briefje (in 

een gesloten envelop onder ver-
melding van misintentie) in de 
brievenbus van het secretariaat 
gedaan worden.

LIVESTREAM 
Op zondagmorgen om 9.30 uur 
kunt u via de livestream de eu-
charistieviering volgen vanuit de 
Bonifaciuskerk. Hiervoor gaat u 
naar de website van de Thomas-
parochie (www.heiligethomas.
nl). 

GLUREN BIJ DE BUREN OP 
ZONDAG 5 SEPTEMBER 

Gluren bij de Buren is een huiska-
mer/tuinfestival, dat plaatsvindt 
door heel Nederland. Het vloer-
kleed is het podium; de bank is 
de tribune. De bomen en strui-
ken vormen het decor. 
Ook de tuin naast de Scheep-
jeskerk, Rijndijk 106 is open en 
vormt een podium, waar opge-
treden kan worden. Om 12.00 
uur, na de kerkdienst, gaan Jos 
en Fons optreden in de hal van 
de kerk, gitaar en zang. Daarna 
treedt buurman Klaas Kuit op in 
de tuin voor de pastorie Klaas 
zingt Nederlandse, Franse en 
Engelse popliedjes en begeleidt 
zichzelf op de gitaar. Rond half 
2 is er een optreden van Ilonka 
Seriese en Saskia van den Toorn. 
Zij vormen speciaal voor “Gluren 
bij buren” een duo en een heb-
ben een zeer divers programma. 
Dit programma wordt een aantal 
keren herhaald in de middag. De 
eindtijd is 17.00 uur. De toegang 
is gratis. Voor koffie en thee vra-
gen we een kleine vergoeding. 
Bij minder goed weer gaat alles 
gewoon door en wijken we uit 
naar de kerk. 

VAN DE WERKGROEP 
VOLWASSENEN CATECHESE 
We hopen, dat u allemaal een 
goede zomer hebt gehad (en, dat 
er nog een aantal mooie dagen 
komen). Op vrijdagavond 10 sep-
tember willen we een wandeling 
organiseren. Gewoon om elkaar 
weer eens te zien en te spreken. 
De wandeling is 5 à 6 kilometer 
lang. We verzamelen om 18.15 
uur bij het parochiecentrum van 
de Bonifaciuskerk. Tijdens de 
wandeling hoort u ook meer over 
een inspirerend persoon. We ho-
pen op een mooie zomeravond! 
U kunt zich aanmelden via: vol-
wassenencatechese@heiligetho-
mas.nl. Hopelijk tot 10 septem-
ber! Met hartelijke groet, 
Gusta, Nelly en pastor Sjoerd Zui-
dersma.

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).

KLEDINGINZAMELING ZOBERO
Dit is een bericht voor een ieder die geen raad weet met zijn oude kleding die nog 
goed is en schoon, eigenlijk zonde om weg te gooien toch.

Daarom zamelen wij van “Stichting ZoBeRo” weer kleding in voor de allerarmsten in Roemenië, a.s. 
zaterdag 4 september van 9.00 tot 11.00 u. op de Bredeweg 22 te Moerkapelle, t.o. autogarage v/d 
Knijf.

13 september vertrekken we 
weer met 3 vrachtwagens naar 
Roemenië met uw spullen!
Heb dank daarvoor!
U mag natuurlijk ook een gift 

geven ons rekening nummer 
is NL87RABO0325944776  Tot 
ziens!
 Met vriendelijke groet,
Geerlof Bregman
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Rondo’s  4 stuks                                                              3,50
Aanbiedingen van 2 t/m 8 september:

Saucijzenbroodje                                                                 1,25
Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
koolvink
Een vink van half-om-half 
gehakt, lekker gekruid en 
verpakt in Chinese kool 
en rauwe ham. 
Erg lekker!

Vleeswarentrio:

Gekookte 
ham

Snijworst
Gekookte 

worst

4.99
Lekker stoven!

Magere 
Runder-

stooflappen
1 kilo

13.98

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers

4 Zigeuner-
gehakt

schnitzels

8.49
Voor in de oven!

Kip 
Loempia’s 

2 stuks

3.99
Altijd makkelijk!

Shoarma-
pakket 

compleet 

6.98

Weekendtip!

Kip op
Stok 

4 stuks

6.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.59
Aanbiedingen zijn geldig van 

30 augustus t/m 4 september 2021

BRIL
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€ 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€€€ 130,- 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,- 130,-

Hazerswoude-Dorp  •   Ambachtsplein 4d  •  Telefoon: 0172 589 995

www.maat-kappers.nl

Team Maatkappers 
Hazerswoude verwelkomt 
kleurspecialist Rianne!

Na even te zijn weggeweest uit de regio komt Rianne terug in 
Hazerswoude om ons team van kleurspecialisten te versterken. Rianne 
is gespecialiseerd in highligts en lowlights en kan jouw lange haren de 
gewenste kleurschakeringen geven.

Natuurlijk beheerst zij ook de laatste kniptechnieken en zijn vloeiend 
geschoren herenkapsels ook een van haar kwaliteiten. Rianne past daarom 
geweldig in ons team dat bestaat uit Estienne, Nadine en Ria. 

Voor degene die Rianne gemist hebben kunnen nu een afspraak 
maken via onze App of website. Natuurlijk kun je ook gewoon 
even bellen 0172 589995. 

24 uur per dag online 
een afspraak maken!

Download de 
maatkappers app.
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Cursiefje

Oplossing

Af en toe denk ik oplossingen gevonden te hebben voor immense 
problemen. Je hoeft geen koffiedikkijker te zijn om er zeker van te 
zijn dat miljoenen Afghanen een afschuwelijke toekomst tegemoet 
gaan onder een zeer rigide bewind. Idiote kledingvoorschriften, 
het ronselen van bruiden, wrede (lijf)straffen... de rillingen lopen 
over mijn rug. En dat allemaal uit naam van de Islam en de om-
lijsting daarvan met de overwegingen van ene Mohammed (ooit) 
te M.
Oplossing! Alle imams in de wereld moeten zeggen: hier willen we 
niets mee te maken hebben; als dit de consequenties zijn van het 
geloof dat we belijden en ook nog aan de man proberen te brengen 
is kappen onontkoombaar! En niet alleen kappen, de Taliban moe-
ten we ook duidelijk maken dat het jihadisme een heilloze weg is 
die haaks staat op welke vorm van beschaving dan ook.
Toen ik het opschreef, dacht ik al: je gelooft toch niet in sprookjes, 
Wist. Maar ik herinnerde me ook situaties in de christelijke wereld. 
Toen de blanke christenen in Zuid-Afrika met veel plezier (want ei-
genbelang) vasthielden aan het apartheidsbewind, kwamen er toch 
niet uitzonderlijk veel felle reacties uit het Vrije (christelijke) Wes-
ten. En toen de protestanten en de katholieken elkaar de tent uit-
vochten in Noord-Ierland, piekerden we er ook niet over om dat 
Ierse tuig eens flink de mantel uit te vegen.
De grote vraag is natuurlijk: zou het zin gehad hebben? Het cruciale 
punt in dezen is dat vele gelovige mensen menen dat men Gode - 
of hoe je hem/haar(?) ook wilt noemen - meer moet gehoorzamen 
dan de mens. En als lieden zo’n instelling koesteren en lak heb-
ben aan hetgeen men in de humanitaire samenleving via wetten 
tot norm heeft verklaard, is het uitkijken geblazen Wie kent niet de 
geschiedenis van Abraham en Izaäk op de berg Moria. De Bijbel-
schrijver zal zelf ook wel van geschrokken zijn van zijn lugubere 
tekst; hij heeft er niet voor niets zo’n knullig einde aan toegevoegd.
Uiteraard wil ik de Bijbel en de Koran niet over één kam scheren... 
de Bijbel heeft een Oud- én een Nieuw-Testament en in dat nieuwe 
gedeelte is de mentaliteit een stuk minder middeleeuws
Drie zaken onderscheiden de mens van het dier: kunst, religie en 
wetenschap. Jammerlijk is echter wel dat ongelooflijk veel religieu-
ze mensen de religie schaamteloos verburgerlijken. Heel kort door 
de bocht: wie goed doet, goed ontmoet, wie de teksten uit barbaar-
se tijden zonder scrupules praktiseert, zal er óf in het hiernamaals 
óf in de dagelijke praktijk voor worden beloond. Als u een kijkje 
wilt nemen in het Joris Goedbloedtheater van de burgermansreli-
gie is het aan te bevelen eens naar Hour of Power op zondagoch-
tend te kijken...
Het is echter ook duidelijk dat ik met dit soort opmerkingen vaak 
mensen tot in het diepst van hun ziel krenk. Ooit heb ik een be-
paalde opdracht - die mij tegen de borst stuitte - afgewezen met het 
verzoek: laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Van Dale zegt 
ervan: laat deze beproeving mij niet treffen. Degene tot wie ik mij 
richtte, heeft mij er later van verzekerd dat ik hem in zijn ziel had 
getroffen... terwijl het Bijbelse citaat gewoon een onderdeel gewor-
den is van onze taalschat.
Ik heb het erbij gelaten, want ik voelde me totaal niet schuldig.
 Wist

YOGA 
bij Fysio Benthuizen
Sinds augustus wordt bij Fysio Benthuizen (hatha) yogales gegeven. Deze yogales-
sen zorgen voor meer bewustwording en balans in heel je lichaam, voor meer 
doorstroming en ontspanning. Wanneer je regelmatig yoga beoefend zal dat zor-
gen voor een betere gezondheid en welbevinden.

Carolien Ritoe helpt u met (Hatha) Yogalessen

Waar een les bestaat uit be-
staat: een voorontspanning, een 
ademoefening, lichaamshou-
dingen, stabiliteit en aardings-
oefeningen, nek/ schouder 
oefeningen en een eind ont-

spanning.
De lessen zijn voor alle volwas-
senen; jong en oud. Iedereen 
kan deelnemen ongeacht le-
nigheid of fysieke gesteldheid. 
Eventuele aanpassingen worden 

geven naar de mogelijkheid van 
de individuele deelnemer. Er is 
mogelijkheid meerdere keren 
yogales te volgen voor hetzelfde 
maandtarief. 

Lestijden: 
maandag avond: 19.15 – 20.15 
uur en vrijdagochtend: 10.00 
– 11.00 uur. Proefles €5,-. Be-
taling met Zoetermeerpas mo-
gelijk. Ook in Noordhove/Zoe-
termeer start yogales op dinsdag 
avond: 19.15 – 20.15 uur. 

Informatie en opgeven: 
Carolien Ritoe: 079-8886429. 
Of: 

www.centrumdezonneboom.nl.

Lever uw 
tekst of 

advertentie 
tijdig in.!

Zaterdag naar 
info@

groenehartkoerier.
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KLAAR VOOR HET
NIEUWE SEIZOEN?
MELD JE NU AAN VOOR ONZE

GRATIS PROEFLESSEN!

dancedept.nu
VOLG ONS

www.dancedept.nu

OP VRIJDAG 
3 EN 10 SEPTEMBER

OM 19:00 UUR

FEMALE HIPHOP
VANAF 25 JAAR!

Tim Coronel veilt 4 september 
voor het goede doel
 
Stichting Kringloop Alphen bestaat 30 jaar. Het hele jaar is toegewerkt naar 4 september. Dan is het eindelijk zo ver: de 
veiling in Kringloopwinkel Alphen, waarvan de gehele opbrengst geschonken zal worden aan goede doelen.
 
Directeur Martin van Keeken: 
“In maart vierden we de start 
van de jubileumfestiviteiten 
én begonnen we met de goe-
de-doelenverkiezing. Iedereen 
mocht goede doelen aandra-
gen. Hieruit zijn 15 goede doe-
len geselecteerd die met elkaar 
de strijd aan gingen. Klanten 
die spullen schonken, kregen 
een stemmuntje en brachten 
hun stem uit op hun favoriete 
doel. Op de Familiefeestdag op 
5 juni werden de tien winnaars 
bekendgemaakt: De Herbergier 
Hazerswoude-Rijndijk, Dieren-
asiel Alphen aan den Rijn, PWA-
bad, Scouting Alphen aan den 
Rijn, Stichting Dierenambulan-
ce Alphen aan den Rijn en om-
streken, Stichting Droomdag, 
Stichting Fietsmaatjes Alphen 
aan den Rijn, Stichting Hospi-
cegroep Alphen aan den Rijn 
– Nieuwkoop, Stichting Kin-
derboerderij Alphen e.o. en 
VPTZ Aurelia. Dit zijn de doelen 
waarvoor we 4 september spul-
len gaan veilen.” 

Bijzondere items
Hij vertelt enthousiast verder: 
“We krijgen vaak bijzondere 
spullen binnen die we speci-
aal voor de veiling apart hou-
den en ook nu zitten er pareltjes 
bij! Denk aan een zeldzame uit-
voering van een Baghera Retro 
Speedster loopauto, Barbiepop-
pen uit circa 1960, een Pastoe 
KM05 wire barkruk en een nog 
werkende vintage mechanische 
spaarpot uit de USA genaamd 
‘Ole Puffer’. Niet alles is twee-
dehands, zo hebben Archeon, 
Escape Rooms Ter Aar, Sloepver-
huur Nieuwkoop, Stichting Vo-
gelpark Avifauna, Sunset Beach-
bar, Vue Alphen aan den Rijn en 
Wet ’n Wild kosteloos kavels ter 
beschikking gesteld. We zijn er 
ook erg verguld mee dat nota-
ris Harriët Bijl-Atsma van Kroes 
en Partners Notarissen & Advi-
seurs toe zal zien op een correct 
verloop van de veilingactivitei-
ten en dat als klap op de vuur-
pijl Tim Coronel acte de présen-
ce zal geven als veilingmeester! 

De snelste man van Nederland 
zal op enthousiaste en bevlo-
gen wijze de veiling in goede 
banen leiden. Zowel Harriët als 
Tim werken belangeloos mee. 
Alle opbrengst van de veiling 
zal onder de goede doelen ver-
deeld worden. Daar zijn we heel 
trots op! 

Eerst kijken op website
Alle veilingitems zijn te be-
wonderen op onze website, op 
marktplaats of live in de winkel. 
1 september, de woensdag voor 
de veiling, kunnen de veiling-
artikelen onder begeleiding van 
medewerkers van de kringloop 
van dichtbij bekeken worden.”

Iedereen welkom
Martin van Keeken glundert: 
“Het wordt één grote happe-
ning. Schrijf 4 september vast 
in je agenda, dit wil je echt niet 
missen!”
 
Waar: Stichting Kringloop Alp-
hen – Energieweg 13 te Alphen
Kijkdagen: 1 september 2021 
van 13:00 – 15:00 uur en 4 sep-
tember van 12:30 – 13:00 uur.
Veiling: 4 september 2021 van 
13:00 – 17:00 uur
 
Kijk voor het programma, 
de veilingartikelen en de 
spelregels op 
www.kringloopalphen.nl.
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Kopij/foto's voor de
 Groene Hart Koerier 

inzenden via 
info@groenehartkoerier.nl

ALV GVV-ASPASIA 14 SEPTEMBER 2021
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Gymnas-
tiek- en Volleybalvereniging GVV-Aspasia in het Inloop-
huis van de Ridderhof te Koudekerk a/d Rijn, d.d. 14 sep-
tember 2021 om 20.00 uur.

1. Opening door de voorzitter (A.I.)
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen en/of verzonden stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2020
5. Jaarverslagen 2020, Secretariaat GC en VC
6. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
7. Verslag kascontrolecommissie op 12 mei 2021
8. Bestuurssamenstelling/ aftredende en 
 nieuwe bestuursleden
9. Vaststellen contributieverhoging
10. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2022
11. Rondvraag                                                                                                                                                  

                                                                                                                 
De stukken van de vergadering kunnen door 
belangstellende leden  t/m  10 september a.s. worden 
aangevraagd  bij de secretaris Jeanette de Jong:
secretaris@gvv-aspasia.nl                                
De aangevraagde stukken kunnen per e-mail aan u worden 
gestuurd.                                                                         
Voor verdere informatie zie onze website  www.gvv-aspasia.nl

De kinderuitmarkt aan de Da Costasingel in Hazerswoude-Rijndijk

Laat je verrassen!
Op 4 september zal voor de twaalfde keer een kinderuitmarkt worden georgani-
seerd aan de Da Costasingel in Hazerswoude-Rijndijk. Dit alles binnen de geldende 
maatregelen rond corona.

'Uit de oude doos" - Zouden ze nog lang zo mooi hebben rondgelopen?

Verenigingen en stichtingen uit 
Hazerswoude en Koudekerk, die 
met en voor kinderen actief zijn 
op creatief, sportief of vormend 
gebied zullen die dag laten zien 
wat zij de jeugd van ‘Rijnwou-
de’ te bieden heeft. 
Bekende deelnemers zoals As-
pasia volleybal en gymnastiek, 
S.V. Bernardus, Avanti, Scou-
ting Rheijnewoud, Sport2B-
Fit en VIJK die u wellicht van 
naam kent, maar die u nog ver-
rast doen staan met hun aan-
bod juist voor de jeugd. Er zul-
len ook verenigingen zijn die u 
misschien niet goed kent: KNA 
Music4Kids, Aquadraat of 1tot1 
training. 
Voor het eerst is ook de kinder-
burgemeester een deel van de 
dag aanwezig om kennis te ma-

ken met de kinderen.

Voor elk wat wils
Van 11 tot 4 uur zullen al deze 
verenigingen leuke activiteiten 
organiseren voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd: muziek ma-
ken, knutselen, tafeltennissen, 
een tumblingbaan, verschil-
lende spellen, diverse sportieve 
parcours enz. enz. Bovendien 
zal er wat lekkers zijn en kan je 
bij Scouting Rheijnewoud een 
broodje bakken. Voor de klein-
tjes is er een springkussen. Alle-
maal gratis! 

Beperkte optredens
Vanwege de coronabeperkingen 
zullen er minder optredens zijn 
dan in vorige jaren, maar zowel 
de leerlingen van KNA als bal-

letschool Mirjam Ouwerkerk to-
nen nog wel hun kunnen.
Dj  Ralf zorgt voor gezellige 
muziek.
Winkeliersvereniging Da Cos-
ta zorgt voor suikerspinnen en 
Habeko Wonen sponsort de 
prijzen van de grabbelrok. Kom 
zelf maar eens kijken wat dat nu 
weer is.
Voor ouders is er informatie be-
schikbaar over de activiteiten 
van deze verenigingen. Boven-
dien is café The Piperbag van-
af 11 uur open. Bakker Ammer-
laan bakt weer oliebollen en 
appelbeignets.

Kortom: genoeg om te be-

leven.! Tot ziens aan de Da 

Costasingel op 4 september!
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Winnaars Vermeulen Open 
Bentlanden Tennis Toernooi  
De 38ste editie van het Vermeulen Open Bentlanden Tennis toernooi, van 14 au-
gustus tot en met 22 augustus, is weer voorbij.

Veel deelnemers vanuit de gehe-
le regio hebben meegedaan en 
Benthuizer TennisClub bedankt 
ze allemaal voor hun sportieve 
deelname. Met 110 inschrijvin-
gen en 140 deelnemer was dit 
50% minder dan 2019. Hierdoor 
konden we in veel onderdelen 
poules spelen, waardoor ieder-
een veel wedstrijden kon spe-
len, in totaal 162 wedstrijden.

Afwisselende omstandigheden
We hebben alle weersomstan-
digheden gehad van zon tot har-

de regenbuien op de finale dag, 
maar deze hebben niet geleid 
tot vertraging.

Benthuizer TennisClub is bezig 
met het realiseren van 2 padel-
banen. Volgende week gaat de 
volgende fase in en zullen de 
contouren van de padelbanen 
zichtbaar worden. We hopen 
deze begin november te kun-
nen gaan gebruiken. Kom een 
keer kijken of probeer een keer 
een padelclinic bij Allard Schaap 
TennisService. We zullen bin-

nenkort meer informatie geven 
over het lidmaatschap en de of-
ficiële opening.

De winnaars zijn: 
HE5 Rick Bregman, HE6 Glenn 
Krijgsman, HD6 Rick Veenboer/
Mart van de Woestijne, DD6 
Loes van den Bosch/Mariska 
van Wijnen, GD6 Suzanne van 
Vliet/Thijs van der Voort, HE7 
Mathijs de Jong, HD7 Mathijs de 
Jong/Reinout van Rijkom, DD7 
Helga Hoogeveen/Gera Kreder, 
GD7 Linda Jansen/Dennis van 

der Stelt, HE7 35+ Mark Bijs-
terbosch, HD7 35+ Jordy Breg-
man/Mickael Westendorp, HE8 
Alex Reumer, DE8 Natasja van 
Houten, HD8 Xander Priem/
Miek Reumer, DD8 Marie-Jo-
see Ganeff/E Jansen, GD8 Joyce 
Ras/René Alsem, HE8 35+ Je-
roen Hoorn.

winnaars van 50+ toernooi 
HD6 Hen de Heer/Rens van 
Nierop, GD6 Karina Laanen/An-
dré Laanen, HD8 Poule A Alex 
Bieshaar/Erik Bijl, HD8 Poule 
B Hans Elbers/Ferdy Vermeu-
len, GD8 Poule A Ellen Hoog-
ens/Hans Hoogens, GD8 Poule 
B  Sonja van Teijlingen, Joop van 
Teijlingen.

Benthuizer TennisClub bedankt 
de sponsor Wijtman Sport uit 
Zoetermeer voor de prijzen 
en hoofdsponsor, en naamge-
ver van toernooi, Vermeulen 

Groep uit Benthuizen voor de 
leuke doppers, de ballen, aan-
kleding van wedstrijdleiding en 
voor het mogelijk maken van 
het toernooi. Onze sponsor ho-
venier Van Wijk uit Zoetermeer 
heeft het park weer mooi aange-
kleed. Allard Schaap Tennisser-
vice heeft een bon voor een pa-
delclinic voor alle finalisten ter 
beschikking gesteld.

Onze grootste dank gaat uit naar 
alle vrijwilligers die hebben ge-
holpen om het toernooi voor te 
bereiden, in goede banen te lei-
den, de maaltijden te verzorgen 
en het opruimen na het toer-
nooi. 

We hopen dat alle deelnemers, 
sponsoren en vrijwilligers dan 
ook volgend jaar weer te mogen 
begroeten zodat we er met z’n 
allen een zeer mooie 39ste editie 
van kunnen maken.

Oefenen, oefenen, 
oefenen…………

De selectie van B.S.C.’68 
heeft al weer aardig wat 
hoop- en vertrouwen ge-
vende stappen gezet in de 
richting van een succesvol 
seizoen 2021 – 2022. 

Zo werd er zaterdag een week 
geleden geoefend tegen 3e klas-
ser FC Oegstgeest en in een lek-
kere pot met 2-1 gewonnen, 
werd er tegen het Leidschen-
damse SEV van ex B.S.C.-trai-
ner Kenneth Soechit met 2-2 
gelijkgespeeld en werd afgelo-
pen zaterdag het prachtige en 
vooral gezellige regiotoernooi 
bij Be Fair in Waddinxveen ge-
wonnen. En dat allemaal in aan-
gename temperaturen met het 
voetbalgebruikelijke biertje en 
bij voorkeur een broodje bal. 
Dat waren zaterdagen die weer 
aan voorgaande tijden deden 
denken.

B.S.C.’68 lijkt er dus 
bijna klaar voor. 
Een ruime selectie waarin – dat 
mag met trots gezegd worden 
– vooral de jonge B.S.C.’ers die 
vanaf hun jeugd al lid van B.S.C. 
’68 zijn de overhand hebben. 
Aanstaande zaterdag 4 septem-
ber gaat het echte werk al weer 
beginnen. Dan reist B.S.C.’68  
voor de eerste bekerwedstrijd 
naar de vv. Kethel Spaland in 
Schiedam. Een voor velen vol-
komen onbekende tegenstan-
der, waarvan de naam ook bij 
de meesten geen herinnerings-
belletje bleek te doen rinkelen. 

Trouwe sponsor
Ja, het lijken ouderwetse van-
vóór-corona-tijden dus. Dat 
geldt ook voor de sponsoring 
door het autoschadeherstelbe-
drijf Schadenet in Benthuizen. 
Deze sponsor blijft, ondanks de 
ook in deze branche toegesla-
gen coronamalaise, trouw aan 
B.S.C.’68! Mooi hoor!
 

De complete selectie van BSC, met alle verzorgers en trainers staan in de 
startblokken voor een spannende competitie.
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'Bruno brouwt weer als vanouds'
Het is alweer enige tijd geleden dat we iets hebben gehoord van 
onze lokale brouwerij De Oude Rijn uit Hazerswoude-Rijndijk. 
Er deed zelfs het verhaal de ronde dat eigenaar Bruno Langer zou 
gaan stoppen met brouwen. Maar niets is minder maar…

HERNIEUWDE ENERGIE
We gingen bij de brouwerij 
langs om uit de eerste hand te 
horen hoe het ervoor staat. “Ik 
heb er inderdaad even aan ge-
dacht om te stoppen, vanwege 
gezondheidsproblemen. Eerst 
een schouderoperatie en dan 
vorig jaar een nieuwe heup, 
dat is niet niks natuurlijk. Als 
je dan niet het geluk hebt om 
snel te herstellen, kom je op al-
lerlei gedachten,” vertelt Bru-
no. “Tijdens de pandemie be-
reikte ik midden vorig jaar mijn 
AOW-leeftijd en heb toen inder-
daad even overwogen om voor 
de zoveelste keer in mijn leven 
het roer volledig om te gooien. 
Die gedachte heb ik maar zeer 
korte tijd volgehouden, want 
ik brouwde met hart en ziel 
en kon het niet loslaten. En dat 
geldt ook voor het besturen van 
de touringcars bij van der Valk. 
Van kleuters tot bejaarden, ik zie 
daar iedereen langskomen.”

Biologisch en CO2 neutraal
Bruno: “Ik ben in de loop der ja-
ren gegroeid naar biologisch- en 
CO2-vrij brouwen volgens Duit-

se normen. Om dan tóch alle 
smaken te genereren die ik in 
een glas wil terugvinden, voelt 
aan als een vorm van kunst: 
zonder kruiden, zonder geur- 
kleur- en smaakstoffen. Bij mij 
komen alle smaken uit de gist-
hop combinatie en aangezien er 
tegenwoordig vele soorten zijn, 
kun je hiermee oneindig  expe-
rimenteren. Ik heb daarom be-
sloten om nooit meer eenzelf-
de bier te brouwen, maar elke 
keer als ik brouw iets nieuws 
te verzinnen en een beroep te 
doen op mijn opgebouwde ken-
nis en creativiteit. Dan blijft het 
voor mij leuk en interessant en 
de klanten kunnen elke keer een 
nieuwe smaak verwachten. Ver-
nieuwing vind ik leuker dan 
herhaling. Ik moet ook blijven 
doorleren en onderhoud aan 
mezelf plegen. Overigens raad 
ik dat iedereen aan die dit leest.”

Elke keer een uniek bier
Zo heeft Bruno net de Bruno 
9.1 gebrouwen met een Noor-
se boerengist. “Heel verrassend 
die overkill aan smaak.” Of een 
bijzondere Tripel Weizener, wat 

bijna niet wordt gebrouwen, de 
Bruno 7.9. Een ander voorbeeld 
is het Champagnebier, wat 
wordt vergist met een champag-
negist, afgevuld in een cham-
pagneflesje en wordt gedronken 
uit champagneglaasjes. Bruno: 
“Het smaakt naar champagne, 
maar het is toch écht bier, be-
doeld als eindejaar cadeautje. 
Eventueel verpakt in een door 
bewoners van Ipsen de Bruggen 
gemaakt kistje, dat later als vo-

gelbroedkastje kan worden ge-
bruikt.”

In het vat…
In oktober komt er ook een Rus-
sian Imperial Whisky Stout uit 
van 10%, dat ook wordt afge-
vuld in die champagneflesjes, 
maar met een mooi etiket van 
Schotse vergezichten. Het heeft 
zich een jaar lang schuil gehou-
den in een eikenhouten whisky-
vat. “Als laatste verklap ik dat ik 

voor de première van de nieuw-
ste James Bond film “No Time 
To Die”, een James ‘Blond’ heb 
gemaakt, een zeer ‘doordrink-
baar’ en verfrissend bier, dat “A 
Time To Drink” heet en uit de 
lokale tap zal stromen op de re-
leasedatum van de film op 30 
september. 
Zo probeer ik eraan bij te dra-
gen het leven van anderen en 
dat van mezelf een beetje leuker 
te maken.”

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

De volgende lokale bedrijven doen mee met Klussendienst Rijnwoude XL
 Naam Branche

19. Installatiebedrijf de Leeuw en Zn Loodgieters
20. M.N. Installatie techniek Loodgieters

21. Schoonheidssalon Esthetica Schoonheidssalon
22. Schoonheidssalon Beautiful Schoonheidssalon
23. Schoonheidssalon Puur bij Mirjam Schoonheidssalon
24. Di-Care Schoonheidssalon Schoonheidssalon
25. Schoonheidssalon Gita Schoonheidssalon

26. Schoonmaakbedrijf Groen Schoonmaak

27. Anneke Kransse Kappers
28. Bianca van Aalst Kappers
29. Kika Kappers Kappers
30. Carola Gordijn / Geknipt bij Carola Kappers
31. Kapperz Kappers
32. Hair Change Kappers

33. Caravan bedrijf Dank en Hoop (fi nanciële ondersteuning)
34. Anoniem bedrijf (fi nanciële ondersteuning)
35. Actief Rijnwoude (fi nanciële ondersteuning)

 Naam Branche

 1. Dirk Dorsman Schildersbedrijf
 2. Duo schilderwerken Schildersbedrijf

 3. Sol Hovenier Hoveniers
 4. Peter Matze Hovenier Hoveniers
 5. Willemstein Hoveniers Hoveniers
 6. Peters Hoveniersbedrijf Hoveniers
 7. Sven Vreeswijk Hoveniers
 8. v/d Spek groep Hoveniers

 9. Aannemersbedrijf Hans de Boer Aannemers / klusbedrijf
10. Bouwbedrijf Nico Binnendijk Aannemers / klusbedrijf
11. Jeroen Smits Aannemersbedrijf Aannemers / klusbedrijf
12. Cor de Hollander Aannemers / klusbedrijf
13. Van der Lee / van der Haven Aannemers / klusbedrijf
14. Stip sloopwerken Aannemers / klusbedrijf
15. C ondernemer (wil anoniem blijven) Aannemers / klusbedrijf

16. Loodgietersbedrijf J.Boer Loodgieters
17. Installatiebedrijf Bij de Vaate Loodgieters
18. Installatiebedrijf Danny Hereur Loodgieters
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Publicaties
Besluit aanvraag omgevingsvergunning 
Gouwelandenlaan 16, Alphen aan den Rijn
Op 18 augustus 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 
2020328125. Dit betreft een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning van Mavom B.V. voor haar vestiging op 
de Gouwelandenlaan 16 in Alphen aan den Rijn. De 
vergunning is toegekend. Het gaat om een milieuvergun-
ning.

Inzage
Het besluit 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 de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus 
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer  
14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekend-
making. Een dag na de start van inzageperiode start de 
beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn 
eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes 
weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den 
Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag. De termijn begint vanaf de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en 
de reden van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij 
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan 
te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereik-
baar bent. U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen 
op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van 
beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kunt u de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Den Haag (postbus 20302, 
2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en 
de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken 
wij een kopie van het besluit waar het om gaat mee te 
sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mail-
adres u bereikbaar bent. U kunt alleen een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft 
gemaakt. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening 
aanvragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) 
nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze 
voorwaarden.

Meer informatie
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 activi-
teiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende 
meldingen ontvangen:

-  Stichting Dewan Maluku ‘Jajasan Kaju Putih’, Dennenlaan 
3 Alphen aan den Rijn: melding buurthuis voor sociaal 
maatschappelijke activiteiten 

-  René van der Sijs Bedrijfsbegeleiding B.V., kadastrale 
percelen K93, K1436, K569 in Boskoop: het oprichten 
van een boomkwekerij met 9.000 m2 kas 

-  Fort Alpha B.V., De Bijlen 4 in Alphen aan den Rijn: het 
oprichten van een buitensport obstacle running en 
survival running 

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesy-
stemen buiten interferentiegebieden of het lozen van 
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit 
een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die 
gevallen is een melding van de activiteiten voldoende. 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding 
ontvangen:
-  Nathan Projects B.V., Raadhuisstraat 245 in Alphen aan 

den Rijn: het realiseren van een gesloten bodemsysteem 
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Vergunningen
19 t/m 25 augustus 2021

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

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
maken bekend dat zij rekening houdend met de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn een 
vergunning te verlenen voor:
- Raadhuisstraat 120 en 122 in Alphen aan den Rijn
bouwen en het brandveilig in gebruik nemen van een 
zorgcomplex (V2020/1047) 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf  
2 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172. 

Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk 
een gemotiveerde zienswijze 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 meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. le Febre van de afdeling Publieks-
dienstverlening 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 Vergunningen 
gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan contact op met 
telefoonnummer 14 0172 of per e-mail:  
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

WEEK 35 
1 september 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:

Commissie bezwaarschriften 
Op dinsdag 7 september 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

20.10 uur: bezwaar tegen het afwijzen van een handha-
vingsverzoek.
20.50 uur: bezwaar tegen Bezwaar tegen besluit WOB 
over herontwikkeling de Aarhof.

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie 
wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt 
bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of tele-
foonnummer 0172- 46 59 83.
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Ingekomen aanvragen

Let op: tegen bovenstaande ingekomen 
plannen kunt u nog geen bezwaar indienen. U 
kunt wel uw mening laten weten door een 
e-mail te sturen naar:  
gemeente@alphenaandenrijn.nl. Uw zienswijze 
wordt meegenomen in de verdere besluitvor-
ming. U kunt pas bezwaar maken als de 
vergunning is verleend. De gemeente moet de 
vergunning dan heroverwegen.

Alphen aan den Rijn
-  Aardster 257 

plaatsten overkapping voortuin (V2021/702) 
-  Ridderbuurt 6 

kappen twee bomen (V2021/703) 
-  Volkerak 5 

gedeeltelijk afbreken én aanbouwen schuur 
(V2021/704) 

-  Van Reedestraat 3 
plaatsen raamairco in bestaand raam 
(V2021/706) 

-  Goudenregenplantsoen 37 
verbouwen garagebox tot kantoor aan huis, 
verhogen dak garagebox en bouwen carport 
(V2021/705) 

-  Standaardmolen 26 
realiseren dakkapel zijgeveldakvlak (V2021/708) 

-  Alida de Jongstraat 2 
afwijken bestemmingsplan voor uitbreiding 
praktijk met extra kantoorruimte (V2021/710) 

-  Raadhuisstraat 273 
afwijken bestemmingsplan voor in gebruik 
nemen begane grond als woonruimte 
(V2021/711) 

Benthuizen
-  hoek Bentwoudlaan – Dr. Albert Schweitzerlaan 

(V2021/639) 
tijdelijk (6 maanden) plaatsen projectbord voor 
aanleg glasvezel

-  Dorpsstraat 88 en 90 
aanbrengen brandscheiding tussen twee 
woningen (V2021/707) 

Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat 129 

bouwen houten schuur met veranda in tuin 
(V2021/709) 

Hazerswoude-Dorp
-  Provinciale weg N209 (V2021/639) 

tijdelijk (6 maanden) plaatsen projectbord voor 
aanleg glasvezel

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 179a (V2021/639) 

tijdelijk (6 maanden) plaatsen projectbord voor 
aanleg glasvezel

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard, groenstrook tussen water en stoep, 

ter hoogte van de begraafplaats (V2021/639) 
tijdelijk (6 maanden) plaatsen projectbord voor 
aanleg glasvezel

Let op: tegen de eerder genoemde ingekomen 
plannen kunt u nog geen bezwaar indienen. U 
kunt wel uw mening laten weten door een e-mail 
te sturen naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl. 
Uw zienswijze wordt meegenomen in de verdere 
besluitvorming. U kunt pas bezwaar maken als 
de vergunning is verleend. De gemeente moet 
de vergunning dan heroverwegen.

Verleende vergunningen 
regulier
Alphen aan den Rijn
-  Sterkenburg 45 (19-08-2021)  

plaatsen airco buitenunit bovenste 
platte dak (V2021/621) 

-  Zuiderkeerkring 64 (24-08-2021)  
bouwen veranda, plaatsen nieuwe 
schuur en aanleggen inrit (V2021/599) 

-  Toegangseweg 5 (25-08-2021)  
aanleggen dam en duiker, het dempen en 
graven van water en aanleggen inrit over 
de dam (V2021/484) 

-  Schouw 71 (25-08-2021)  
plaatsen dakopbouw (V2021/278) 

Boskoop
-  tussen Spoelwijkerlaan en Insteek  

(23-08-2021)  
vernieuwen beschoeiing en aanbrengen 
nieuwe stuw (V2021/499) 

-  Warmoeskade 31 (25-08-2021)  
plaatsten 30 zonnepanelen op strook grond 
achtertuin (V2021/610) 

Geweigerde vergunningen regulier
-  Van Mandersloostraat 79 (25-08-2021)  

legaliseren bestaande situatie voor verhuur van 
4 kamers (V2021/601) 

Bezwaar
Tegen de eerder genoemde besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de verzend-
datum daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen zes 
weken nadat het besluit is verzonden bezwaar 
maakt bij het college van burgemeester en wethou-
ders 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.

Verleende vergunningen uitgebreid
Alphen aan den Rijn
-  nieuwbouwcomplex langs de Prins Bernhardlaan 

(03-09-2021)  
brandveilig in gebruik nemen en omzetten van 2 
huiskamers naar 2 zorgappartementen en van 2 
dagbestedingsruimten naar 2 huiskamers 
(V2021/181) 

Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd) 
geldt de beroepsclausule. Dit betekent dat u binnen 
zes weken een beroepschrift kunt indienen bij de 
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn gaat in op 
de dag nadat het besluit is gepubliceerd.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Staalweg 2B  

realiseren 140 opslagunits (V2021/650) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Burgemeester Verheullaan 33 

plaatsen van dakkapellen, een warmtepomp/
airco en verhogen garagedak (V2021/555) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  C.P. Mulderveld (parkeerterrein bij ARC (30 

-7-2021)  
Jaarmarkt Kermis van 10 t/m 15 september 2021 
(E2021/111) 

-  Ten Harmsenstraat 16 (23-7-2021) 
Platen- en boekenmarkt Goede Herderkerk op  
12 en 13 november 2021(E2021/102

Boskoop
-  Reijerskoop 120 (26-7-2021) 

Eet uit de moestuin Festival van 7 t/m 18 
september 2021(E2021/103

Verleende vergunningen
Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2 (13-08-2021)  

Kennismakingstijd lsv Minerva van 24 augustus 
t/m 5 september 2021 (E2021/052) 

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 van 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)

Donderdag 16 september 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 
uur, fysiek in de raadzaal)

•  Kort bespreken collegebeantwoording vragen raadslid De Vries (D66) over Integraal Huisvestings-
plan Onderwijs

•  Kennismaken met nieuwe partner sociaal domein voor huishoudelijke hulp
•  Bespreken quickscan begroting bibliotheek Rijn en Venen

Donderdag 16 september 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(digitaal 19.30 uur, live te volgen via de website)

•  Eerste debat Participatiekader 'Iedereen aan zet, participatie in gemeente Alphen aan den Rijn'
•  Bespreken kaderstelling programmabegroting 2022

Donderdag 16 september 2021, informatiemarkten Erfgoedvisie (21.15-22.30 uur) en 
voormalig raadhuis Alphen aan den Rijn (22.00-22.30 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 
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De Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.! 
ONDERSTEUNERS GEZOCHT!

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

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

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

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

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Zwammerdam
(Horeca-)exploitatievergunning (Grand Café 't 
Geluk) (D2021/068)

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

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen
Zwammerdam
-  Molenstraat 7 

Drank-en horecavergunning (Grand Café 't Geluk) 
(D2021/067)

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.

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
-  Toussaintplein 12 
Boskoop
-  Voorofscheweg 108 
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Uranusstraat 602 
Benthuizen
- Prinses Beatrixstraat 35 

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

kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan 
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Berser Transport heeft tot 19 augustus 2022 onthef-
fing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van de Ziendeweg in Zwammerdam in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 september 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur 
digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het 
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw 
bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt wachten 
op de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u 
een voorlopige voorziening aanvragen. U kunt uw 
verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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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'Het  Dorp 
Hazerswoude'

door Piet Bos

Thuis heb ik nog een prent bewaard,
waarop de kerk een kar met paard,  
De school van Jansen staat erbij
Meester de Ruyter was in 't west
het hoofd der school en op z'n best.  
Meneer Offringa leek streng en minder blij.

Het dorp
Ik weet nog hoe het was
de kinderen hoorden ‘t in de klas
De Malle Jan reed op de keien
Het raadhuis met de Kerk er voor
de Voorweg tussen polders door
het vee, de boerderijen.

En langs de Dorpsstraat met m'n vader
Zag ik nog hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat dat nooit voorbij zou gaan

Wat leefden we eenvoudig toen
in simpele huizen tussen groen
Met mooie bloemen langs de heg
Maar blijkbaar leefden we verkeerd
het dorp is gemoderniseerd   
En nu zitten we op de goeie weg

Want ziet, hoe rijk ons leven is
met golf en tennis of een quiz  
en met ontvluchten van het oude
Dat kan je alle dagen zien
door strepen van een vliegmachien
aan 't firmament van Hazerswoude

De Mico is nog steeds uniek
de jaarmarkt trekt altijd publiek
Dat werd iets minder in de Kerk
vocaal ontspannen met gezang
maakt geestelijk gezond en sterk
dat hou je vol je leven lang

En langs de Dorpsstraat bij de dokters
Zag ik die grote boom nog staan
Ik was een kind en wist niet beter
Daar komen alle kindertjes vandaan!

De dorpsjeugd chat wat met elkaar
hun iPhone maakt verbinding waar
de één de ander ook nog ziet
Ik weet wel 't ís hun goede recht
De nieuwe tijd, net wat men zegt
Maar het maakt me wat melancholiek.

Ik heb hun vaders nog gekend
bij Thijs een ijsje voor 5 cent
Ik zag hun moeders touwtje springen
Het eerste pilsje bij Jan Tim...
dat ging er wel onwennig in.
Wat blijft, zijn de herinneringen.

De warme bakker verspreidde geur
en bracht het brood tot aan de deur
De slagersknecht kwam op de fiets
De kruidenier z'n tijd vooruit
vroeg meestal ' wilt u verder toch nog iets ‘?
Maar Hein vergaarde later wel de buit.

En Cees, die uit de snackbar kwam
besteedde vele jarenlang
aan d'historie van Hazerswoude
dankzij zijn inzet en talent
weet ieder die hem heeft gekend
Niets blijft hier bij het oude.

En in de Dorpsstraat bij de dokters
bleef de Kastanjeboom nog staan
Nu ben ik groot en weet wel beter
Dat die ook weg moest gaan.

Oorspronkelijke tekst “LA MONTAGNE” is van Jean Fer-
rat. Frankrijk.   Bewerkt in 1965 in het Nederlands door 
FRISO WIEGERSMA  uit DEURNE  gezamenlijk gepro-
duceerd en gezongen door Wim Sonneveld. Aangepast en 
uitgebreid door Piet Bos in juli 2021 i.v.m. de opening ex-
positie ‘Koren’ in Het Historisch Museum Hazerswoude.

‘Hazerswoudse koren’
Expositie in museum geopend met 
het lied ‘Het Dorp Hazerswoude’

door Jan Luuk van Dijk

Er is dit jaar nog geen jaarmarkt en geen activiteiten daar omheen, maar in het Historisch Mu-
seum werd wel een nieuwe expositie geopend op 27 augustus. Een tentoonstelling over koren in 
Hazerswoude.

Voorzitter van de Stichting Historisch Museum, Leon 
van der Werf zei blij te zijn dat er na anderhalf jaar 
stilte nu weer activiteiten in het museum zijn. Deze 
keer een expositie over de vele koren die er waren 
en zijn in Hazerswoude. Veel foto’s van koorleden 
uit oude tijden. Koren die opgeheven zijn, maar ook 
van de huidige koren. 

Veel mensen hebben in een in koor gezongen!
“Zingen doet een mens goed en samen zingen geeft 
saamhorigheid” legde dirigente Heleen Polderman 
aan de aanwezigen uit. “Het is bijzonder te zien dat 
zoveel mensen in een koor gezongen hebben.” Zij 
opende met een deel van de cantorij van de Koren-
aar deze expositie over koren, met een lied dat ge-
maakt is door Piet Bos en getiteld is: “Het Dorp Ha-
zerswoude”. 
Piet Bos nam daarvoor het bekende lied van Wim 
Sonneveld ‘Het dorp’ en zette de tekst om naar ge-
beurtenissen uit Hazerswoude. “Dat was nog een 
hele klus” vertelt Bos, “want je wilt zoveel vertellen, 
maar het moet ook in de tekst passen en op de be-
kende melodie te zingen zijn.”

Dat dit goed gelukt is bleek wel toen de zanggroep 
het lied ten gehore bracht midden in het museum. 
De toehoorders waren enthousiast en bij het horen 
zingen en lezen van de tekst waren veel “Oh ja ‘s” te 
horen, als men een naam of gelegenheid herkende.

Na het openingslied was het de beurt aan de heer 
Hoogerwerf. Veertig jaar was hij lid van Zang en 
Vriendschap en is een van de oudste koorleden in 
Hazerswoude. Hij knipte het lint door waarmee de 
expositie ‘Hazerswoudse koren’ was geopend.

De tentoonstelling is voor het publiek te 
zien op de bekende openingstijden van 

het museum aan de Dorpsstraat.

Het Hazerswouds Dorpslied werd gezongen door een deel van de cantorij van de Korenaar

De heer Hoogerwerf verrichtte de openingshandeling!
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SCHEEPJESKERK
RIJNDIJK 108 - HAZERSWOUDE

20e NATIONALE ORGELDAG 2021

OMD FIETSTOCHTEN 2021

De Oude Dame viert feest !
Molen de Rooie Wip is de afgelopen 18 maanden volle-
dig gerestaureerd en geschilderd. Reden voor de Stich-
ting Molen de Rooie Wip te Hazerswoude om dit tijdens de 
Open Monumentendag op zaterdag 11 september 2021 
te vieren.  In 2020 heeft molenmaker Verbij uit Hoogmade 
reeds langdurig gewerkt aan grote klussen, zoals het ver-
vangen van de windpeluw, trap en schoren. De molen is 
verder voorzien van een geheel nieuw riet dek. De laatste 
fase van het project betrof het schilderwerk. De Rooie Wip, 
ook wel de Oude Dame uit 1639 genaamd, is voorjaar 2021 
volledig geschilderd en daarmee weer in uitstekende con-
ditie om nog vele jaren een fraaie blikvanger te zijn langs 
de Gemeneweg in Hazerswoude. 
Tijdens de Open Monumentendag op 11 september is 
de molen open voor publiek. Iedereen is dan van har-
te welkom om de Rooie Wip te komen bewonderen. De 
vrijwillige molenaars vertellen u graag alles over de mo-
len en natuurlijk ook over het uitgevoerde groot on-
derhoud. In de middag is er een officiële (her)ope-
ning voor genodigden, waarbij wethouder Kees van 
Velzen van de Gemeente Alphen aan den Rijn de formele 
(her)openings-handeling zal verrichten. 

In deze kerk uit 1855 is een expositie te zien van schilde-
rijen en etsen van panden en dorpsgezichten uit Hazers-
woude. Deze schilderijen en etsen zijn in het bezit van het 
Historisch Museum Hazerswoude en geven een prachtig 
beeld van het heden en verleden van Hazerswoude en 
de vele monumenten. De Rembrandmolen, Stopenburg, 
Groene brug, De Gele Wip en vele anderen.
Ook zijn een aantal  tekeningen te zien van Wim Brinks 
die een mooi beeld geven van Hazerswoude-Dorp. 
De kerk is open op zaterdag 11 september van 10.00-16.00 
uur en zondag 12 september van 12.00-16.00 uur.

Op zaterdag 11 sep-
tember is het niet 
alleen Open Monu-
mentendag maar 
ook al voor de 20e 
keer Nationale Or-
geldag. Dat deze 
twee themadagen 
samenvallen is op 
zich niet zo verwon-
derlijk omdat veel 
orgels in kerkelijke 
monumenten staan 
die met Open Monu-
mentendag hun deu-
ren voor het publiek 
geopend hebben.

In het overzicht ziet u welke kerken speciale orgel-activitei-
ten gepland hebben en ook hun orgels laten klinken, mét 
veelal de mogelijkheid om ook zelf eens zo’n majestueus 
kerkorgel te bespelen. 
De dag wordt traditioneel afgesloten met het gratis 
OMD-Slotconcert om 16.00 uur door stadsorganist Simon 
Stelling op het geheel gerestaureerde Steinmeyer-orgel in 
de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.
Meer info? Zie het gratis OMD-programmaboekje 
(op alle verspreidingsadressen in de regio) of 
www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl
en www.nationaleorgeldag.nl

Als extra buitenactiviteit zijn er 3 fietstochten mogelijk:

Bevrijdingsfietstocht
Door alle kernen van de gemeente langs historische 
locaties van de Tweede Wereldoorlog

CAS fietstocht langs moderne monumenten
Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw en 
Open Monumentendag houden van monumenten 
en vinden elkaar in deze tour 

Fietstocht naar onbekend erfgoed in en bij het 
Bentwoud
De Vrienden van het Bentwoud wijzen u op historische 
plekken in het gebied.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
Thema 2021: 

"Mijn monument is jouw monument"

In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt al voor de 34e keer de Open 
Monumentendag gehouden, zou landelijk gezien de 35e keer moeten 
zijn, echter vorig jaar konden we door corona geen kant op noch een 
monument in. Dat deed pijn. Daarom zijn we echt heel blij dat het dit 
jaar wel verantwoord is om met inachtneming van de Covid-19 maatre-
gelen monumenten open te stellen! Tevens is het Nationale Orgeldag, 
immers op deze dag zijn al veel kerken als monument open dus worden 
ook de orgels in het  zonnetje gezet.
Het thema slaat op inclusie, het delen en iets van ons samen, gastvrij-
heid, alles valt in de monumenten samen - soms al eeuwenlang. 

Omdat nu niet alle monumenten geschikt zijn om bezoekersstromen 
te  ontvangen is het aanbod iets beperkter en hebben we bewust de 
nadruk gelegd op meer buitenactiviteiten. Wist u b.v. dat alle molens 
rijksmonumenten zijn? Kortom gaat u er eens op uit voor een fietstocht, 
een wandeling, een gebouw, een buitenlocatie of een orgelconcert. 
Alle kernen van de gemeente doen weer mee.

Het volledige programmaboekje met alle details en de actuele 
monumentenlijst ligt voor u klaar op de verspreidingsadressen of 
kijk op www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl

Aarlanderveen
• Molenviergang
• Rechthuis   
• NH kerk   
• Oude Begraafplaats

Alpen aan den Rijn
• Adventskerk, alleen voor OMD-slotconcert
• Grafkapel De Smeth              
• Bonifaciuskerk                       
• Oudshoornsekerk                  
• De Hazelaar                          
• Het Schoutenhuis                  
• Molen de Eendracht              
• De Vergulde Wagen + rondleidingen                        
• Vml. Kantongerecht  
• CAS fietstocht   

Benthuizen
• Fietstocht Bentwoud   
• Molen De Haas, alleen buiten
• Oudheidkamer + Winkel van Sinkel  
• NH kerk    

Boskoop
• RaadHuis  
• Flora + Vara-orgel
• Rosarium   
• Perron3    
• Hefbrug    
• Oude Begraafplaats   
• Boomkwekerijmuseum  
• Joannes de Doperkerk  

Hazerswoude-Dorp
• Historisch Museum Hazerswoude     
• Molen de “Rooie Wip”  
• NH kerk    

Hazerswoude-Rijndijk
• Scheepjeskerk en Pastorie
• Watertoren              
• Rijnenburgermolen                         

Koudekerk
• Brugkerk    
• Ontmoetingskerk    
• Boerderij Poelgeest    
• Eetcafé De Hoek + historische wandeling
• Hondsdijkse Molen    
• Lagenwaardse Molen   

Zwammerdam
• Steektermolen   
• BeeldenTuin    
• Rem.kerk    

Bevrijdingsfietstocht

Open Monumentendag 2021 
Mogelijkheden in de 

Gemeente Alpen aan den Rijn

DE ROOIE WIP
GEMENEWEG 22 - HAZERSWOUDE



19Groene Hart Koerier
woensdag 1 september 2021

Opening cultureel seizoen in de buitenlucht!

Gluren bij de buren – 
'tuineditie' 

de optredens is er tijd om per 
fiets of auto naar een volgende 
locatie te rijden. 

KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
In Koudekerk geeft muziekver-
eniging KNA drie concerten 
achter elkaar in de tuin van de 
boerderij naast de Brugkerk. In 
‘Vakantiepark De Tol van een 
mooie toekomst’ nemen Albert 
Dorrestein (verhalen en poë-
zie) en Kevin Straathof (viool) 
je mee naar de historie van kas-
teel De Toll en wat er nu in de 
woonwijk, een vakantiepark, 
van over is. Met humor en fi-
losofische blik wordt vooruit-
gekeken naar wat mogelijk een 
mooie toekomst wordt.  

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
In de tuin van de Scheepjes-
kerk treedt het gelegenheidsduo 
‘Plat de Jour’ op. Ilonka Seriese 
zingt en wordt begeleid op pi-
ano door Saskia van der Toorn. 
Pop meets Jazz en Soul!  Gitaar 
duo Jos en Fons zorgen voor 
de warming up in de hal van 
de kerk na afloop van de kerk-
dienst om 12.00 uur en daarna 
treedt buurman Klaas Kuit op in 
de tuin voor de pastorie. Plat du 
Jour start vanaf 13.30 uur. 
Petra heet concertgitarist Gabor 
Podhorszky welkom op de Mo-

zartlaan. Hij is een virtuoos gi-
tarist die alle genres van klas-
siek, tot tango en pop speelt. 
Bij boerderijwinkel ‘Van Hier’ 
aan het Spookverlaat treedt de 
beetje eigenwijze coverband Je-
varin op. Twee kale kerels als 
ervaren ritmesectie begeleiden 
een muzikaal maagdelijke chick 
op gitaar en zang. Podiumde-
buut!

HAZERSWOUDE-DORP
Marjanne van den Oever heet 
jullie welkom aan het Mesdag-
plantsoen met voordrachten van 
een dichter. Op de boerderij bij 
de familie Sol staan de Bad Beats 
te trappelen om na corona weer 
op te treden met lekkere pop- 
en blusrock covers. Bij Gert-Jan 
en Joke Cok zingt Paul Mooren 
jazzy songs uit het American 
Songbook en begeleidt zichzelf 
op de piano. Het duo The El-
tons heeft de tuin van ’t Loete-
huys van de familie Zaal als de-
cor voor hun eigen vertolkingen 
van bestaande songs. 

Kortom: Gluren bij de Buren 
biedt een heel gevarieerd pro-
gramma met voor iedereen wat 
wils. 
Stel je eigen programma samen 
via www.glurenbijdeburen.nl/
alphenaandenrijn. 

Op zondag 5 september 2021 vindt de opening van het culturele seizoen in Alphen 
aan den Rijn plaats met het jaarlijkse festival waarin inwoners bij hun buren een 
concert of optreden kunnen meemaken. In Rijnwoude staan tien optredens in tui-
nen op het programma.

Gluren bij de Buren is een 
huiskamer- en tuinfestival dat 
plaatsvindt door heel Neder-
land. Het vloerkleed is het podi-
um, de bank is de tribune. Van-
wege corona vindt het festival 
dit jaar buiten plaats en vormen 

bomen en struiken het decor. 
In Alphen aan den Rijn zijn op 
44 locaties meer dan 130 optre-
dens. Ook de culturele instellin-
gen doen mee. Tussen 12.00 en 
17.00 uur zijn inwoners welkom 
voor een drietal korte optredens 

van een half uur tot drie kwar-
tier. Op de website van Gluren 
bij de Buren zijn de locaties en 
starttijden van de optredens te 
vinden. Je kunt dan een route 
voor jezelf uitstippelen naar 3-4 
optredens achter elkaar. Tussen 

Koudekerk aan den Rijn 
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Huttenbouw 
Benthuizen 
2021 
Deze week had de huttenbouw Benthuizen het thema 
circus. Vele kinderen en vrijwilligers waren ware cir-
cusartiesten. 

Naast de geweldige circustenten die er zijn gemaakt is er veel lol 
beleefd, gedanst, zijn er ritjes in de zweefmolen gemaakt, was er 
een survivalavond, een BHV oefening, burgermeesterverkiezing, 
sport-& spel in het Bentwoud, workshop circusspelen, bonte avond, 
BBQ, rad van fortuin, silent-disco, lasergamen en nog veel meer. 

Een zeer geslaagde week, die mede dankzij alle sponsoren en 
samenwerking van vrijwilligers, gerealiseerd kon worden.
Bedankt! 
 

Bijzonder(e) geslaagde Hut-
tenbouw Hazerswoude-Dorp 
Zoals vele voorgaande jaren stond de laatste week van de school-
vakantie ook in Hazerswoude-Dorp in het teken van de Jeugd-
vakantieweek. Dit jaar met als thema Magie. 

Ondanks de maatregelen rondom Corona is het gelukt om een leu-
ke week boordevol actie en gezelligheid te organiseren voor de 
jeugd van Hazerswoude-Dorp en omstreken. Mede dankzij het 
goede weer hebben de kinderen genoten van activiteiten zoals de 
survival, creatieve ochtend en natuurlijk het bouwen van hutten. 
Helaas moesten de picknick en het avond- en nachtspel geschrapt 
worden en was het ook nodig met een toegangscontrole te werken 
voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat was best lastig voor de oudere kin-
deren en het publiek, maar iedereen was erg begripvol en meewer-
kend. Door deze werkwijze was het mogelijk om er een echte ge-
zellige huttenbouw van te maken, met veel sport en spel, cultuur 
en creativiteit en een gezellige sfeer! 

Zoals elk jaar werd de Jeugdvakantieweek mogelijk gemaakt dank-
zij de hulp van vele particulieren en bedrijven die de ‘huttenbouw’ 
een warm hart toedragen.  Het organisatieteam bedankt iedereen 
hartelijk voor deze onmisbare steun!
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Jeugdvakantieweek 
Rijndijk was geweldig!

Habeko wonen trakteert de jeugd
Vorig jaar gooide het coronavirus nog roet in het eten, maar dit jaar stond de laatste week 
van de zomervakantie als vanouds in het teken van de Jeugdvakantieweek en huttenbouw. In 
Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk en Benthuizen was van alles te doen. 

Naast uitdagende sport- en spelactiviteiten kon ook de huttenbouw rekenen op grote belangstelling. De 
kinderen hadden een topweek, mede dankzij de inzet van de enthousiaste vrijwilligers.
Jolanda Kerkvliet van Habeko wonen bezocht de verschillende locaties in de dorpen en genoot van de 
reuring en gezelligheid.  
“Natuurlijk kwam ik niet met lege handen. Ik heb namens Habeko appels, mandarijnen en ijsjes uit-
gedeeld. In Hazerswoude-Rijndijk genoten ze van onze poffertjes,” zegt Jolanda. “Dat de Jeugdvakan-
tieweek en huttenbouw ondanks het coronavirus dit jaar weer groen licht kregen, was goed nieuws. 
Je merkt dat zo’n week belangrijk is voor de dorpen. Het brengt mensen weer samen en het draagt bij 
aan de leefbaarheid van de buurt. Daar zetten wij ons als lokaal betrokken organisatie ook graag voor 
in. Een extra bedankje gaat uit naar de vele vrijwilligers die zich inzetten om deze week mogelijk te 
maken.” 

Dit jaar was er geen huttenbouw vanwege corona. 
Een tentenkamp en vele andere sportieve, creatieve en 
spannende activiteiten maakten het toch weer een on-
vergetelijke laatste week van de schoolvakantie. 

sen met Remco bij Sport2Bfit. 
Maandag konden de kinderen 
leren skeeleren bij VIJK in Kou-
dekerk en was de aftrap voor de 
dagelijkse activiteit zandsculp-
turen maken in Speeltuin De 
Rode Wip. Dinsdag was de zon-
nigste dag van de week en dat 
kwam goed uit voor het spelen 
van levend Stratego in het bosje 
bij de Oostvaart en in de mid-
dag een schuimparty met dj in 
de speeltuin. 

Woensdag en donderdag wa-
ren vooral een sportieve dag 
met een tennisclinic, gymmen, 
taekwondo, fun fitness, kick & 
boxing, voetbalclinic en in de 
avond een viswedstrijd. Vrijdag 
op de slotdag kon weer worden 
gedanst en gebokst in de och-
tend en werd afgesloten met een 
spelletjeskermis in de speeltuin. 
Voor iedereen waren er poffer-
tjes in overvloed!

Hulde aan organisatie 
Zonder de inzet van vele vrij-
willigers en sponsoren had dit 
gratis evenement voor de kin-
deren in het dorp niet kunnen 
plaatsvinden.  Veel dank aan 
het bestuur van de Stichting 
Jeugdwerk, Richard en Chantal 
Brommers en de vele vrijwil-
ligers en natuurlijk sponsoren. 

Speciale dank aan Mariska van 
der Ven en Saskia Weijers die op 
het laatste moment hun land be-
schikbaar hebben gesteld voor 
het tentenkamp, toen bleek dat 
dit niet naast Bernardus kon 
vanwege de opslag van spullen 
voor de glasvezelaanleg. 

Dank aan de sponsoren
Jumbo Hazerswoude-Rijndijk 
heeft gezorgd voor eten en drin-
ken voor de kinderen, Snack-
bar de Rhynenburch heeft patat 
gesponsord, Kaas- en Verswe-
reld Neuteboom het broodbe-
leg voor de vrijwilligerslunch, 
TIB de Boer heeft een EHBO-
keet beschikbaar gesteld, Habe-
ko Wonen heeft poffertjes in de 
speeltuin mogelijk gemaakt en 
van Stichting Beheer de Hoek 
Fonds kwam een algemene do-
natie. Geweldig dat de week zo 
gratis kon plaatsvinden voor de 
kinderen. 

Tevreden, maar…
Richard Brommers: “De va-
kantieweek was met 175 ver-
schillende kinderen die deel-
namen aan diverse activiteiten 
een groot succes. We hopen na-
tuurlijk wel dat we volgend jaar 
weer een volwaardige hutten-
bouw bij Bernardus kunnen or-
ganiseren.”
 

Er deden 175 kinderen en die 
schreven zich in voor totaal 555 
activiteiten. Het feest begon dit 
jaar al op vrijdag 20 augustus 
met dansen met Tessa en bok-

Schuimparty in Speeltuin de Rode Wip

Jeugdvakantieweek 
Koudekerk 2021
Wat was er te doen tijdens de jeugdvakantieweek in 
Koudekerk?  

De maandag werd er gestart 
met een Vossenjacht door het 
dorp. In kleine groepjes moes-
ten alle vossen gevonden wor-
den – dat is gelukt!. Verder was 
er een skeelerclinic op de baan 
in Leiderdorp. Bij tennisvereni-
ging Artesia was het tijd om leu-
ke spelletjes en andere tennis-
activiteiten te doen. Koudekerk 
staat bekend om het feit dat er 
jaarlijks eind van augustus, be-
gin september duistere en on-
gure figuren in het dorp  rond-
lopen..…. In voorgaande jaren 
hebben ze gelukkig geen kwa-
de of rare dingen kunnen uitha-
len.. Ook dit jaar werd de hulp 
in geroepen van de jonge inwo-
ners om ons dorp daar tegen te 
beschermen… Samen met de 
wat vrienden en vriendinnen 
trok een stoet door de donkere 
straten, keken achter bosschages 
en hielden ook dit jaar het dorp, 
met name op de Lagewaard, 
weer veilig in het donker.
Iedereen weet dat je moet be-
wegen om fit en gezond te blij-
ven. In de kon je allerlei balspel-
len deelnemen – bv Volleybal of 
je kon gymen in de zalen; bij de 
voetbalvereniging Koudekerk 
werden balletjes getrapt – ín of 

naast het doel…
Voor de dans en swingliefheb-
bers en - hebsters werd er in de 
Ridderhof de swingende dans 
geoefend en volop meegedaan. 
Daar kreeg je de juiste instruc-
ties om op de juiste manier én 
moment leren ‘springen, draai-
en en pasjes te maken’ op de 
muziek van de dansdocenten 
van ID Dance Factory.
Anno 2021 was er geen ver-
re reis voor ‘het dagje er-op-
uit’, maar dichtbij. Er was voor 
groep 1 t/m 5 van het afgelo-
pen schooljaar een dag in Avi-
fauna geregeld, Speuren door 
het vogelpark, ‘n lekkere lun-
chen en natuurlijk spelen in de 
XXL-speeltuin; dat werd voor 
een onwijs gave dag.
Voor de hogere groepen, t.w. 5 
t/m 8, was er een informatieve, 
actieve en historische dag gere-
geld in het Archeon. Op de fiets 
ernaartoe en aldaar werd ge-
speurd; er waren workshops, er 
was voor een heerlijke lunch ge-
zorgd. De fantastische dag werd 
afgesloten met een échte gladi-
atorendemonstratie in de arena. 
Samengevat: een super TOPdag!! 
Daarmee kwam er een einde 
aan deze Jeugdvakantieweek. 

Op de linkerpaghina 2 superleuke collages van deze week
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TE HUUR/TE KOOP 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAUTO'S jaren 50/60/70 Antiek 
speelgoed of Pokemon kaarten. tel. 0640022896

DIVERSEN

'HELP! Wie heeft of kent een STALLINGSMOGELIJKHEID voor mijn 
klassieke Alfa Romeo Spider? Omgeving Koudekerk aan den Rijn. Bel 
of bericht Gertjan op 06 50276777.' 

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.

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

Wiha-Design sluit per 1 september
Hoe een hobby een bedrijf werd en nu stopt
Het is een onopvallend winkelpand aan de Dorpsstraat 88 in Hazerswoude-
Dorp. Een groot bord boven de deur vermeldt dat hier Wiha-Design is gevestigd. 

Sommige mensen kennen het gezellig, knusse 
en volle winkeltje, anderen hebben geen idee 
wat er hier gebeurt. Sinds enige tijd staat er 
groot op het raam: “Wij gaan stoppen”.

Van eigenaar Hans Hanswijk horen we dat hij 
en zijn vrouw Wil per 1 september gaan stop-
pen met de vele activiteiten die dit bedrijf kent. 
De gezondheid van zijn vrouw en van hemzelf 
zijn hier aanleiding voor.
Wiha-Design is sinds 2005 in Hazerswoude-
Dorp gevestigd en kent vele gezichten. Van 
pixelhobbywinkel tot borduurshop en van tex-
tielshop tot werkkleding voorzien van logo. 
Van het bedrukken van T-shirts, sweaters e.d. 
tot het graveren van materialen als beeldjes, 
spiegels e.d. “En onze kracht was dat er bij ons 
geen grote partijen afgenomen hoefden te wor-
den, maar gewoon enkele stuks besteld kunnen 
worden” vertelt eigenaar Hans.
Tot 2006 werkte hij als officier bij de marine en 
heeft daarna van zijn hobby zijn werk gemaakt. 
“Ik was al enige tijd hiermee bezig, want een 
van mijn hobby’s is borduurpatronen maken. 
In 2003 hebben we besloten een industriële 
borduurmachine aan te schaffen en de website 
Wiha-Design opgericht. We wonen in Alphen 
aan den Rijn en daar werkten we vanaf de zol-
der, maar dat werd al gauw te klein. Toen zijn 
we op zoek gegaan naar een grotere ruimte en 
uiteindelijk terecht gekomen in Hazerswou-
de-Dorp.”  Van het een kwam het ander, van 
de ene machine overgestapt op weer een an-
dere en van de vraag naar éen stuk werden het 
soms meer. “ZZP-ers wilden een klein aantal 
bedrukte shirts en verenigingen zochten naar 
passende kleding voor hun leden. Zoals ge-
zegd lag daar onze kracht, omdat het voor ons 
niet uitmaakte of je een grote partij of een paar 
stuks bestelde.” 

Aan de tafel in het volle, maar gezellige win-
keltje legt Hans uit dat de winkel wel in Ha-
zerswoude staat, maar dat zijn klandizie tot ver 
in het land reikte. “We sponsorden wel sport-
verenigingen, maar er kwamen ook groepen 
langs die samen naar een festival gingen. Men-
sen die een vrijgezellen feest hielden of samen 
op vakantie gingen. Of een schoolgroep samen 
op reis met dezelfde shirt aan. We zeggen wel 
eens dat we artikelen hebben van de baby tot 
aan het graf toe.” Hij laat grafzerkje voor dieren 
zien, waarop en tekst kan worden geplaatst en 
kubus met een print van een overleden kind.

Familiebedrijfje
Hans en Wil en tot 2010 ook de vader van Hans, 
namen alle tijd voor hun klanten. Zo werd hun 
dorpswinkeltje een gezellig en knus onder-
komen. En terwijl we samen praten lopen er 
mensen binnen en zoeken tussen alle verschil-
lende artikelen of er iets voor hun wens bij is.
Jammer genoeg waren de gezondheidspro-
blemen een reden voor Hans en Wil om met 
hun werk, dat nog steeds hun hobby is, te gaan 
stoppen. “We gaan de machines en materialen 
verkopen of veilen” zegt Hans en daarna sa-
men met de camper op stap. Heerlijk wandelen 
en genieten van onze rust.”

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

Klaver-
jassen in 
de Juf-
frouw

Vanaf 7 septem-
ber is er elke eer-
ste dinsdag van de 
maand klaverjas-
sen in Dorpshuis de 
Juffrouw. 

Aanvang 20.00, af-
sluiting rond 22.30. 
Voor de deelname-
prijs van € 4,- p.p. 
krijgt u een gezel-
lige avond met een 
hapje en maakt u 
kans op een mooie 
prijs. Iedereen is 
welkom. 

Aanmelden kan bij 
Ineke Langhout, 

telefoon 
06 - 23 62 03 24.

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Hans en Wil 
Hanswijk gaan van 

hun vrijheid 
genieten. 

Veel plezier!
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'Prikken 
zonder 
afspraak'
Iedereen die nog geen eerste prik 
heeft gehad, kan bij de GGD bin-
nenlopen voor een vaccin. 

Je hebt geen afspraak nodig. De inloop 
zonder afspraak kan op alle vaccinatie-
locaties in de regio. Doordeweeks is de 
inloop open van 09.00-12.00 en in het 
weekend van 10.00-13.00. Vaccineren 
zonder afspraak is alleen mogelijk voor de 
eerste prik. 

Alleen de eerste prik zonder afspraak
De mogelijkheid om zonder afspraak bin-
nen te lopen voor een vaccin is alleen mo-
gelijk voor mensen die nog niet gevacci-
neerd zijn. Er is landelijk namelijk niet 
voldoende vaccin beschikbaar om ook 
de tweede prik op inloop aan te bieden. 
Daarom heb je voor de tweede prik wel 
een afspraak nodig. 

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

Vergeet niet je 
mondkapje en 

ID-bewijs mee te nemen 
als je langskomt. 

Avondvierdaagse Hazerswoude-Dorp!
Johannes Post school en Actief Rijnwoude organiseren opnieuw Avondvierdaagse.

Gelukkig is het dit jaar toch nog mogelijk om de avond4daagse in Hazerswoude 
Dorp te organiseren.  (Uiteraard hanteren wij de corona regels die op dat moment 
van toepassing zijn!  En gaan we er vanuit dat er niet nog meer beperkingen komen)

De Avondvierdaagse vindt plaats 
van dinsdag 14 September t/m 
vrijdag 17 September 2021. Van 
dinsdag t/m donderdag wordt 
er gestart vanaf het plein van 
de Johannes Postschool tussen 
17:30 en 18:30 uur. 
Om het voor iedereen mogelijk 
te maken hieraan deel te nemen 
hebben we besloten dat dit jaar 
de wandelingen rond de 5 kilo-

meters lang zijn.
Let op!!: Op vrijdag 17 Septem-
ber is het starten op het plein 
van de Johannes Post school tus-
sen 18:00 en 18:30 uur i.v.m. de 
intocht.

Inschrijvingen:

Op woensdag 8 September 
om 08:30 uur en om 12:15 

uur is er een voorinschrijving 
op de Johannes Postschool en 
de Springplank. Op het plein 
kunt u uw kind(eren) en uzelf 
of anderen inschrijven. Op de 
St. Michaëlschool krijgen de 
leerlingen intern nog bericht 
over hoe ze zich in kunnen 
schrijven. Op woensdag 8 Sep-
tember zal het voor iedereen 
in het dorp ook mogelijk zijn 

om in te schrijven tussen 17:00 
uur en 19:00 uur op het plein 
van de Johannes Postschool. 
En mensen kunnen zich ook 
nog opgeven, vlak voordat we 
starten, op dinsdag 14 Septem-
ber. Onze voorkeur gaat i.v.m. 
corona en afstand houden wel 
uit naar de voorinschrijfmo-
menten. 

De inschrijfkosten zijn € 4,00 
per persoon. 

Zonder de hulp van vrijwilligers 
lukt het niet om dit soort grote 
evenementen te kunnen orga-
niseren. Er is hulp gevraagd aan 
de ouders van de leerlingen van 
alle scholen van het dorp. 

Veel deelnemers staan al klaar!

Daarom willen wij alvast de vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor hun hulp tijdens 
de Avond4daagse.

Er is ook een facebookpagina: Avondvier-
daagse Hazerswoude dorp. Like deze pa-
gina en blijf op de hoogte van de laatste 
informatie. Bijvoorbeeld bij slecht weer… 
afgelast of toch niet? Wij melden het op 
de FB-pagina. 
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Ingezonden bijdrage

Fusie-Alphen mislukt, buiten-
gebied slachtoffer van falend 
bestuur Tijd voor een deelge-
meente en partij voor de dorpen
Zoals voorspeld door de tegenstanders van de samenvoeging van 
de dorpen van Rijnwoude en Boskoop met de stad Alphen aan den 
Rijn, is de zogenaamde fusie op niets uitgelopen. Alphen-stad pro-
fiteert van het belastinggeld van de inwoners van de dorpen met 
een flink opgeknapt centrum. De dorpen zijn slachtoffer:

- Onnodige vernieling van het Groene Hart en de leefbaarheid door de 
Provincie met aangetoond onzinnige wegen, zonder weerwoord van 
College en Raad van Alphen adR

- Een wethouder voor de dorpen die goed zorgt voor zijn woondorp , 
maar zeker in Hazerswoude-Dorp niet communiceert met betrokken 
burgers en voor verdeel en heers-aanpak kiest.

- Koudekerk wacht nog steeds op huizenbouw en kreeg een kostbare 
Maxima brug i.p.v. een simpele brug voor hun bedrijven. Dus geen 
geld voor andere knelpunten.

- Hazerswoude-Rijndijk/Groenendijk krijgt er alleen dure woningen bij. 
- Hazerswoude-Dorp kreeg een projectontwikkelaarswijkje met kind- 

en leefgenot onvriendelijke smalle straten  en een ontsluiting waar de 
ambtelijke organisatie en bestuurders zich diep voor moeten schamen. 
Bovendien geldverslindende plannen die het echte knelpunt N209/
Dorpsstraat niet wegnemen. Huisvesting voor jongeren en ouderen is 
onder de maat. 

- De inwoners van Hazerswoude-Dorp zijn diep gefrustreerd door amb-
tenaren zonder lokale kennis en door een ongeïnteresseerd College dat 
al vele jaren bestaande grote knelpunten zonder overleg niet oplost - 
zie vele interviews, columns en recent artikel bewonersoverleg in deze 
krant.

- Boskoop krijgt woningbouw in het hogere segment, maar werkgele-
genheid in het laagste segment. Een zéér fors aantal buitenlandse Eu-
ropeanen die uitgebuit de zakken moeten vullen van ondernemers. 
Ondernemers die dergelijk werk beter naar hun landen van herkomst 
kunnen verplaatsen in plaats van de bron te zijn van woningnood, nog 
meer auto’s en asfalt en het volgende miljoen laag opgeleide Nederlan-
ders. 

- Het voor de sierteelt bedoelde “ITC” is een allegaartje van bedrijven 
die niets of slechts in zeer beperkte mate met sierteelt te maken heb-
ben. Voor het PTC heeft het College de Gemeenteraad beterschap be-
loofd, maar heeft u de gemeenteraad ooit als ‘tegenmacht’ zien bijstu-
ren?  

- Ook Boskoop wordt bij het grootste knelpunt genegeerd als het gaat 
om de enorme files voor de hefbrug. 

- Deskundige inwoners toonden nooit weerlegd aan dat een N207 Zuid 
het knelpunt voor de hefbrug in Boskoop niet oplost en de file in Ha-
zerswoude-Dorp verlengt. Dat de aanleg van de Bodegravenboog A12/
N11 verkeerskundig veel effectiever voor regionaal en bovenregionaal 
verkeer is. 

- Een N207Z waarvan de aanleg het geld verspilt om Boskoop met een 
aquaduct ter hoogte van de halve Raak een 2e West-Oost verbinding te 
geven. Dat véél effectiever is voor Greenport en transport. En een na-
tuur en ruimte beschermende oplossing biedt voor de aansluiting naar 
de N11 i.p.v. ondoordachte W-varianten. Geld waarmee ook een over-
dekte tunnelbak in Hazerswoude-Dorp kan worden gefinancierd. Ja, 
échte deskundigen hebben dit aangetoond. Bij de gemeente verroeren 
politici en ambtenaren geen vin …. 

- Een Provinciale weg en brug over de Gouwe worden al jaren nauwe-
lijks bereden! Met dat geld zouden de aantoonbare knelpunten in de 
Gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn moeiteloos zijn ge-
financierd. En College en Raad van wat de facto Alphen-Stad is? Die 
negeren schaamteloos en harteloos de belangen van inwoners van de 
dorpen in haar buitengebied. 

Het bestuur van deze fusiegemeente moet op de schop. Op het terrein 
van de ruimtelijke ordening , bestemmingsplannen, woningbouw, be-
drijfsvestigingen, wegen en groen is vorming van een deelgemeente met 
een eigen deelgemeenteraad en deelgemeentebestuur noodzakelijk. Daar-
in kan een partij voor de dorpen de echte tegenmacht vormen om de af-
braak van het Groene Hart te stoppen.

Dorpsbewoners krijgen binnenkort gelegenheid een petitie 
te ondertekenen

Robert Hagendoorn

Popkoor Mikado op 5 september met 
open repetitie bij De Juffrouw
Op 5 september is er voor het eerst in de gemeente Alphen aan den Rijn een ope-
ning van het culturele seizoen, die samenvalt met 'Gluren bij de Buren'.  Popkoor 
Mikado doet tussen 13.30 en 15.30 uur mee met een open repetitie bij het terras 
van 'De Juffrouw'

Open repetitie
Wij kunnen in het nieuwe sei-
zoen weer een flink aantal nieu-
we leden gebruiken voor ons 
koor. Tijdens de open repeti-
tie zingen we bekende en wat 
nieuwere nummers van ons re-
pertoire met een kleinere bezet-
ting dan gewoonlijk, omdat het 
nog steeds vakantietijd is. Lijkt 
het je leuk om lid te worden van 
ons koor, kom dan naar 'De Juf-
frouw' en zing gezellig een paar 
nummers met ons mee. 

Weet je nog niet of lid wor-
den van een popkoor iets voor 
jou is?  Je kunt het op 5 septem-
ber vrijblijvend eens proberen. 

Kun je er niet bij zijn op 5 sep-
tember, maar ben je wel geïn-
teresseerd? Stuur dan een mail-
tje naar pr@popkoormikado.nl 
en kom een keer kijken op onze 
oefenavond op dinsdag in de 
Tas in Benthuizen. 

Luisteren
Omdat deze open repetitie in 
het teken staat van het doorzin-
gen van bekende nummers, kun 
je er ook voor kiezen om lekker 
op het terras van 'De Juffrouw' 
iets te drinken en mee te luis-
teren naar onze repetitie. We 
hebben natuurlijk heel lang niet 
kunnen repeteren en zijn nog 
niet klaar voor een officieel op-

treden, maar... we klinken al-
weer best lekker en vertrouwd.

Aanmelden
We vinden het fijn als je je voor-
af aanmeldt bij pr@popkoormi-
kado.nl, maar lukt dat niet, zoek 
dan op de dag zelf de gastvrouw 
van ons koor even op.

Covid
De open repetitie  is buiten, bij 
slecht weer gaat het niet door 
i.v.m. alle covidmaatregelen. 
Wij vragen je om te allen tijde 
de 1,5 meter in acht te nemen 
en niet te komen als je klachten 
hebt.

Koppelviswedstrijd 2021
Zaterdag 11 september 2021 wordt in Benthuizen de jaarlijkse koppelviswedstrijd 
gehouden. Heb jij daar ook zin in? Doe dan mee aan de gezellige Koppelviswed-
strijd, georganiseerd door de Stichting ECB.

De wedstrijd wordt gehouden 
bij de witte ophaalbrug op de 
van Leeuwenhoekweg in Ben-
thuizen en start om 11.00 uur. 
Om 13.00 uur wordt het eind-
signaal gegeven. In de tussen-
liggende tijd proberen de "kop-
pels" zoveel mogelijk vis uit de 
vaart te halen. Direct na 13.00 
uur worden de winnaars van de 
viswedstrijd bekend gemaakt. 
Er zijn prijzen voor de beste 3 
koppels.
De deelnemers moeten zelf alle 
benodigde visspullen meene-
men.
Let op! om mee te doen aan de 
viswedstrijd moet je in het be-
zit te zijn van een vispas/visver-
gunning van vereniging Sport-
visserijbelangen Delfland - Delft 
of HSV Groot Rotterdam - Rot-
terdam of HSV GHV - Groene 
Hart - Den Haag. Zie ghvgroe-

nehart.nl of kijk op vispas.nl.
Om de wedstrijd zo eerlijk mo-
gelijk te laten verlopen, zal de 
locatie in vakken verdeeld wor-
den. Bij aankomst van de wed-
strijd zal een vak worden aan-
gewezen waar je plaats moet 
nemen. 

Deelname is gratis, maar je 
moet je wel aanmelden. Je vindt 
alle informatie en het aanmeld-
formulier op ecb-benthuizen.nl 
De koppelviswedstrijd gaat door 
als er op maandag 6 september 
minimaal 10 koppels zich heb-
ben aangemeld.


