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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

Frank Uljee uit Hazers-
woude-Rijndijk wil een 
ander geluid laten horen 
tegenover de acties ge-
richt tegen plaatsing van 
windturbines: “Met dit 
spandoek in mijn voor-
tuin doe ik een oproep op 
het  gezonde verstand van 
mensen. Want er kan echt 
niet langer getreuzeld 
worden met de invoe-
ring van klimaatmaatre-
gelen!” 

URGENTIE
Uljee: “Ik heb deze zomer door 
diverse gebieden in Nederland 
gereisd en overal zie je die pro-
testborden met de Eifeltoren 
erop en rode kruizen door teke-
ningen van windmolens. Ner-
gens wil men windmolens in 
de achtertuin. Al deze protes-
ten leiden tot vertraging en die 
kunnen we ons gewoon niet 
veroorloven. Er moet echt iets 
veranderen en heel snel, wil-
len we nog een leefbare wereld 
overhouden voor onze klein-
kinderen. Wat maakt een paar 
windmolens in je achtertuin 
dan uit.”

ERVARINGSDESKUNDIGE
Frank Uljee is voormalig wet-
houder in de gemeente Rijn-
woude en was indertijd mede 
verantwoordelijk voor de rea-
lisatie van de vier windmolens 
langs de N11. “Ze kunnen mij 

Hier gráág windmolens: voor mijn kleinkinderen…
EEN ANDER GELUID!

als voorstander, toen en nu, in 
elk geval niet verwijten dat ik 
makkelijk praten heb, want ik 
heb vanuit mijn huis en tuin 
zicht op een windmolen die 
op 350 meter afstand staat. En 
ja, ik hoor deze ook bij bepaal-
de wind en in de winter is er 
wel eens slagschaduw. Voor ons 
en veel van de andere bewo-
ners van de Rijndijk die aan de 
windmolens gewend zijn geen 

onoverkomelijk probleem. Het 
geluid wordt overigens meestal 
overstemd door dat van het ver-
keer op de N11, maar daar zeurt 
niemand over.”

ER VALT GOED MEE TE LEVEN
“Ik begrijp best dat mensen zich 
zorgen maken over overlast en 
dat sommigen meer gevoelig 
zijn voor geluid dan anderen,” 
vervolgt Uljee. “Maar het is ge-
woonweg de prijs die we met 
zijn allen moeten betalen voor 
het feit dat we idioot veel con-
sumeren en weggooien, willen 
kunnen vliegen, autorijden, in-
ternetten/bellen en data in de 
Cloud opslaan.  Je moet in mijn 
ogen bereid zijn ter compensa-
tie daarvan een steentje bij te 
dragen.” De angst voor hogere 
windturbines in plaats van de 
huidige snapt Uljee ook. “Voor 
de afstand tot woningen zijn 
na de uitspraak van de Raad 
van State nieuwe normen in de 
maak. Hogere windmolens zul-
len dan naar verwachting ver-
der weg komen te staan van de 
bebouwing. De overlast zal dan 
naar verhouding vergelijkbaar 

zijn. En daar valt echt mee te le-
ven!”

NU EVEN STIL 
Het is op dit moment stil rond 
de plaatsing van windturbines 
op Alphens grondgebied. Dat 
heeft alles te maken met de uit-
spraak van de Raad van State. Er 
moet nu eerst een milieueffect-

rapportage gemaakt worden om 
de impact die windturbines op 
de leefomgeving hebben scherp 
te krijgen. Op basis daarvan 
worden nieuwe normen vast-
gesteld om overlast voor flora, 
fauna en mens te beheersen. 
De zoektocht naar locaties voor 
zonneweides kan in de tussen-
tijd wel doorgaan. 
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Familieberichten

 “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

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

De Heer is mijn Herder

Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop zij 
de afgelopen maanden met haar ziekte is omgegaan, geven wij 
u kennis van het overlijden van  onze lieve, zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en overoma

Abramina Cornelia Vonk - van Luijk
-  Mina  -

sinds 4 mei 2020 weduwe van Jan Vonk

*  3 augustus 1942 †  17 september 2021

 Coby en Sepp
  Stefan †
  Lukas en Hanna, 
   Naomi, Joëlle
  Martina †
  Irene en Ruben

 Dirk en Tereza
  Julia en Job
  Christine en Max
  Tessa

Dorpsstraat 40
2391 BH  Hazerswoude-Dorp

Ma is thuis opgebaard, alwaar maandag 20 september van 
18.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot condoleren. 

De rouwdienst zal dinsdag 21 september om 11.00 uur in beslo-
ten kring gehouden worden in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 

64 te Hazerswoude, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan 

de Provincialeweg te Hazerswoude.

De dienst is via www.kerkomroep.nl 
(Hervormde gemeente Hazerswoude)

te volgen.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, hebben wij 
geheel onverwachts afscheid moeten 
nemen van mijn man, onze vader, 
schoonvader, opa, opi en Opa Dropje

Anthonie Platteel
– Toon –

* 23 januari 1936           † 7 september 2021

Neel Platteel-Struyk
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Dorpsstraat 69F
2391 BC Hazerswoude-Dorp

De crematieplechtigheid heeft in 
familiekring plaatsgevonden.

 

 Sarah Jongejan 
 Uitvaartbegeleiding 
       0172-601156 
                     -Nooit Vergeten- 

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl 

And friends are friends forever

Het raakt ons diep dat wij nu al 
afscheid moeten nemen van onze vriend

Johan Voorwinden
Jarenlange vriendschap heeft  

ons met elkaar verbonden.

Wij bidden Annemiek en haar gezin, 
moeder Riet en verdere familie  

Troost en Kracht toe.

Een boog in de wolken
Als teken van trouw

staat boven mijn leven
zegt: Ik ben bij jou

In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet

Ben ik bij U veilig,
U die mij ziet

André
Jaap & Ineke
Joop
Kees & Nannita
Koos & Anita
Martin
René & Corine
Ron

Gespreksbijeen-
komst Nabestaan-
dencafé Leiden op 
10 oktober 
Thema: Wie ben ik zonder de ander?

Tijd: 14.30 - 15.30 uur

Plaats van bijeenkomst: Monuta, Hoogmadese-
weg 66, 2351 CV Leiderdorp

Als een dierbare overlijdt, verlies je niet alleen 
een voor jou belangrijke mens maar vaak ook 
iets van jezelf. Je kunt niet meer de rol vervul-
len die je naar de ander had als partner, ouder, 
broer of zus. Wat blijft er van jou over als dege-
ne met wie je was verweven, wegvalt. Wie ben 
jij zonder die ander?  

Tijdens de bijeenkomst verkennen we hoe het is 
als je na het overlijden van een dierbare ook je-
zelf voor een deel bent kwijtgeraakt. Over hoe 
verwarrend dit kan zijn en over hoe je kunt 
toegroeien naar een nieuwe versie van jezelf.

Aanmelden: ivm de coronamaatregelen willen 
we graag weten op hoeveel mensen we moeten 
rekenen. Daarom is vooraf aanmelden nood-
zakelijk. Graag een berichtje naar info@nabe-
staandencafeLeiden.nl  
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Uitreiking Cheque VPTZ Aurelia
Na de veiling van Stichting Kringloop van zaterdag 4 september was het afwach-
ten; wat wordt de op-brengst? Een kleine 14 dagen later werden wij uitgenodigd 
voor de officiële overhandiging van de cheque. 

Afgelopen donderdag werd 
VPTZ Aurelia verrast met een 
bedrag van 820,-. Natuurlijk is 
er nagedacht waar het bedrag 
aan besteed gaat worden. 
 
Vrijwilligers van VPTZ Aurelia 
bieden ondersteuning aan men-
sen in de laatste levensfase in 
hun vertrouwde omgeving. De 
vrijwilliger staat evenwichtig in 
het leven om te kunnen meebe-

wegen en aan te passen aan de 
wensen van de zorgvrager en de 
naasten. Wij vinden het belang-
rijk dat de vrijwilligers zich ge-
dragen voelen door de organi-
satie en dat zij goed toege-rust 
zijn om aan het werk te gaan. 
Daarom bieden wij vrijwilligers 
scholing aan; een basiscursus 
voordat je aan de slag gaat, maar 
ook plannen we evaluatiemo-
menten in en organiseren van 

bijeenkomsten. 
Het bedrag zal dan ook ten goe-
de komen aan de vrijwilligers 
zodat zij goed toegerust zijn om 
dit belangrijke werk te doen. 

Wilt u meer weten over de or-
ganisatie of vrijwilliger wor-
den? Bel: 06-41817431 of bekijk 
de website www.vptzaurelia.
nl Wilt u zorg aanvragen? Bel: 
06-51445726  

Voedselbankactie Lions
In de GHK van de vorige week hebt u kunnen lezen dat de Li-
onsclub bezig is met een project voor de Voedselbank Alphen 
aan den Rijn. Het moet niet een incidentele actie worden maar 
een structurele.

Heel fijn is dat Onno Beugelsdijk (AH) vanuit de supermarkt aan 
de Oude Gemeneweg mee wil doen. Een voedselbank bij de bron, 
wat willen we nog meer. Tevens stemt het de Lions gelukkig dat 
het adressenlijstje van de plaatsen waar de voedselbakken geplaatst 
zijn, weer is uit gebreid. 

Vanaf nu kunnen de in de vorige GHK genoemde producten bij de 
volgende adressen worden afgeleverd:

- Ridder van Montfoortlaan 4

- Ridder van Montfoortlaan 32 (hoek Van den Boschstraat)

- Berkenhof 1

- Burgemeester Warnaarkade 4

- Jan Lievenslaan 18

- Dorpsstraat 237

- Margaretha van Oostenrijklaan 17

- Gerard Doustraat 4

- Westeinde 2

De Lions hopen uiteraard dat de actie 
een succes wordt; uit de gesprekken met de vertegen-woordigers 
van de Voedselbank blijkt (helaas) dat de actie heel erg nodig is ten-
einde de voed-selvoorraad van de Voedselbank op peil te houden. 
De Lions hopen van harte dat ze (we) de mensen die het nodig heb-
ben, een hart onder de reiem kunnen steken.

De Lions zeggen u bij voorbaat hartelijk dank!

Briljanten Bruidspaar 
in Koudekerk! 
Deze week was een bijzondere week voor het echtpaar van Harteveld aan de Lagewaard 
in Koudekerk. Voor Wim en Lia van Harteveld was het 65 jaar geleden dat zij in het hu-
welijks-bootje stapten. Een zeer bijzondere mijlpaal: 65 jaar lief en leed samen gedeeld. 

Lia was een goede vriendin van 
een zus van Wim… en tja… 
van het een komt het ander. Zij 
trouwden in 1956 en wel op 12 
september voor de wet en op 18 
september in de kerk.

Wim had een drogisterij in Lei-
den. Daar mengde en draaide 
hij eigenhandig vele poeders en 
pillen in diverse soorten en ma-
ten in grote en kleine vijzels. In 
huis staat nog een vitrine met 
de mooiste herinneringen uit 
deze tijd. Daarin ontbreken zelfs 
de alom bekende gapers niet; in 
allerlei kleuren en maten. Ook 
de gaper die in Leiden boven de 
drogisterij hing, ontbreekt niet. 
Zelfs een hele mooie, oude uit 
1875 prijkt er tussen. 

In 1989 werden Wim en Lia ge-
attendeerd op het feit dat er aan 
de Schinkeldijk in Koudekerk 
een aantal oude huizen werd 
gesloopt en dat er mooie nieuwe 
huizen gebouwd zouden wor-
den. Hoewel Wim en Lia bijna 
echte  ‘Leienaars’ zijn, durfden 
zij het toch aan de stap te maken 
naar het mooie, rustige dorp, ca. 
10 km stroomopwaarts aan den 
Ouden Rhijn. (De Schinkeldijk 
is het meeste westelijke deel van 
de huidige Lagewaard en krijgt 
rond 1940 - 1950 de naam La-
gewaard). daar hebben ze geen 
spijt van; het is hier mooi, rus-
tig én geen geroezemoes van 
het stadsverkeer. Het bruidspaar 
heeft er geen moment spijt van 
dat ze naar dit mooie dorp in 
het Groene Hart zijn verhuisd. 
Vanuit hun woonkamer heb-
ben zij uitzicht op de ruïne van 
kasteel Groot Poelgeest met wa-
terpartij en kijken zij de Honds-

dijkse polder in; wat kun je je 
nog meer wensen. 
Lia was kleuterleidster van be-
roep en werkte tot er kinderen 
kwamen met veel plezier. Het 
echtpaar kreeg een dochter en 
drie zoons. 

Van reizen hielden Wim en Lia 
eveneens. Maar liefst acht maal 
waren zij in Canada, waar zij 
de twee broers in Vancouver en 
een zus in Ottawa bezochten. 
Daaraan hebben zij hele mooie 
herinneringen. Ook bij de feest-
jes in de buurt waren zij beiden 
geziene gasten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de bijeenkom-
sten van de Stichting Schinkel-
dijk. Ondanks hun hoge leeftijd, 
Wim is in juni 90 jaar gewor-
den en Lia is 88 jaar, kunnen 
zij met wat hulp van hun doch-
ter zelfstandig blijven wonen in 
hun knusse huisje. Zaterdag 18 
september was de officiele hu-
welijksdag en dat werd in de 
kleine familiekring gevierd met 
een heerlijk diner bij Avifauna. 
Wij wensen het bruidspaar van 
Harteveld en de familieleden 
een heel plezierige en gezellige 
dag toe en hopen dat het echt-

Het briljanten echtpaar werd uiteraard gefeliciteerd door burgemeester Liesbeth Spies

paar nog een gelukkige tijd op 
hun ludieke plekje aan de Lage-
waard mag wonen.

Vele herinneringen aan het drogistenbestaan!
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KERK IN ACTIE zoekt collec-
tanten in BENTHUIZEN
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Om deze collecte in Benthuizen tot een succes te maken, zoeken we 
collectanten. Doet u mee?

Het doel van de collecte is vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluch-
telingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. 
Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op 
een betere plek te krijgen. 

Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Zamel dan in uw straat in 
voor deze vluchtelingenkinderen. Meld u aan als collectant bij de collectecoördinator 
Ben Boon, Tel 06-39575803, kerkinactiecollectebenthuizen@gmail.com. 

Kerk in Actie is het diaconale programma van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Een belangrijk deel van het werk van 
Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, 

armoede of uitbuiting.  Kijk ook op kerkactie.nl.

De Rhijndrifters, Roparunteam 
341, introduceren Vaige Blond-je 
- in beperkte oplage!
In onze laatste uitgave schreven we er al over. De Rhijndrifters, het 
team wat mee doet aan de RopaRun, komen met een nieuw exclu-
sief bier in beperkte oplage. Het bier is een bijzondere samenwerking 
met de lokale brouwer, Elegant Brouwerij, uit Leiderdorp. 

Aan het bier is bijzondere aandacht ge-
schonken. Het heeft een fris karakter en 
is gebrouwen met vijgen. Het is gebrou-
wen in grote fles 75cl voor thuisgebruik 
(120 flessen) en in kleine fles (285 fles-
jes) exclusief voor de lokale horeca. Vai-
ge Blondje is een vrije vertaling en ver-
bastering van een vagebond, vijgen en 
blond bier op z’n Limburgs. De Ropa-
Run wordt namelijk dit jaar in Limburg 
gelopen op 2-3 oktober. Aan het etiket 
is ook speciale zorg besteed en profes-
sioneel ontworpen door Kyan Wies. Als 
achtergrond zie je de skyline van Maas-
tricht met Roparunners in actie op de 
achtergrond (bij het grote etiket). Op het 
kleine etiket is de skyline van Eetcafé de 
Hoek te zien met de Roparunners in ac-
tie. Dit betreft een bijzondere samenwer-
king met Anjo en Marcel van der Meer 
van Eetcafé de Hoek (Koudekerk aan 
den Rijn) en Grandcafe de Egel (Hazers-
wou-de Dorp). Als u dit bier daar bestelt, 
steunt u ook direct het goede doel. Op de 
foto ziet u de overhandiging van het Vai-

ge Blondje van Robbert Nijssen (voorzit-
ter van stichting Rhijndrifters) en eige-
naar Marcel van der Meer. Marcel: ”Dit is 
een mooie toevoeging aan onze speciaal 
bier-kaart. Een mooi lokaal bier waarbij 
we direct een goed doel steunen”. 

Inmiddels zijn de voorlopers; Tripel R 
bier 75cl, Tripel R van Rijn editie 75cl, 
Rhijndrifters win-terbier 75cl, Impe-
rial Blond 75cl allen uitverkocht. Als je 
het Vaige Blondje wilt kopen moet je er 
snel bij zijn (verkooppunten: Eetcafé De 
Hoek / Grandcafe De Egel, grote fles via 
de Rhijndrifters >  rhijndrifters@gmail.
com). Er wordt overigens al nagedacht 
over weer een nieuw bier. We houden 
de Rhijndrifters in de gaten.

Wat gebeurt er met het geld wat er met 
deze actie wordt ingezameld?  Wel, dit 
wordt voor de volle 100%  ingezet om de 
palliatieve zorg voor mensen met kanker 
te verbeteren. De Stichting Roparun kent 
dit toe aan instellingen, goede doelen 

of projecten die bijdragen aan de missie 
van Roparun:  ‘Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het leven’. 
Dat zijn o.a. diverse hospices, sportmid-
delen tbv. revalidatie, ’n dag voor jonge-
ren, die een dierba-re hebben verloren 
aan kanker, een “life changing outdoor 
avontuur” voor jongvolwassenen met 
kanker, workshops “Uiterlijke verzor-
ging”, een douchestoel, plafond beschil-
dering voor twee behandelkamers, ect , 
ect. Lees hierover meer op: 
https://roparun.nl/nl/2021/01/nieuw-
jaar-nieuwe-ondersteunde-doelen/ 

U kunt uw gift ook overmaken door ge-
bruik te maken van deze QR code.  
Al uw giften, hoe klein ook, zijn van 
harte welkom! 

De computerclub van de 
Korenaar vraagt uw reactie 
Meer dan 10 jaar heeft de computerclub van de Korenaar mensen (vooral 
senioren) op weg geholpen met hun computer, laptop of iPad. Dit gebeur-
de in de vorm van verschillende cursussen of inloopspreekuren. 

Menigeen heeft zo ontdekt hoe zijn of haar wereld groter werd door het gebruik van 
internet, mail of WhatsApp. De afgelopen tijd was de Korenaar gebonden aan de be-
perkingen van de Corona pandemie, maar nu er meer versoepelingen komen gaat de 
computerclub de draad weer oppakken en inventariseren wie er belangstelling heeft 
om zijn kennis verder uit te breiden of hulp nodig heeft bij een van het werken met 
computer of mobiel.

Mocht u met vragen zitten, zoals:
• Hoe was het ook alweer?
• Hoe kan ik mijn DigiD gebruiken of een QR -code aanvragen?
• Hoe werkt ‘Mijn overheid’ e.a.?
• Hoe moet ik mijn laptop, iPhone of iPad updaten?
Of heeft u hulp nodig bij:
• De installatie van een nieuw programma op laptop, tablet of smartphone (mobiel)
• Een nieuwe app op mijn tablet installeren
• Het gebruik van uw smartphone (mobiel)
• Of werkt uw laptop of tablet niet goed meer
Het zijn maar een paar voorbeelden, maar zo zijn er legio vragen. 
Zie ook www.pghkorenaar.nl > activiteiten > terugkerende activiteiten
De computerclub wil graag inventariseren waar u belangstelling voor heeft of met 
welke vragen u zit. Het kan zijn dat u de enige bent met een dergelijke vraag, maar 
soms hebben vele mensen dezelfde vraag en die kunnen we dan samenvoegen.

Vanaf 26 oktober willen de teamleden van de computerclub weer iedere dinsdag-
ochtend in de Korenaar aanwezig zijn om u verder te helpen, maar tevoren wil zij 
graag van u weten om welke soort vragen het gaat. 
Heeft u dus vragen of problemen met uw computer of tablet of mobiel, mail dit dan 
naar computerclub@pghkorenaar.nl  of bel naar 0640547079 .
Binnenkort kunnen zij u dan laten weten of er een inloopspreekuur zal zijn voor in-
dividuele vragen of dat er groepsgewijs gewerkt gaat worden.
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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

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 

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE

Zondag 26 sept. 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel. Tevens 
kindernevendienst. 
Zondag 3 oktober 10.00 uur: 
Dominee W. Biesheuvel
De kerkdiensten worden ook 
uitgezonden via www.kerk-
dienstgemist.nl 
 

VIERINGEN RK PAROCHIE 
BERNARDUSKERK

Zondag 26 sept. 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Lâm voorgaat. En-
kele zangers vanuit de parochie  
zullen zingen en Dhr. Nico Wes-
selingh is de organist.
Aanmelden van tevoren is wel 
prettig, maar het hoeft niet. 
Dit kan via telefoonnummer 
071-3414210 of email-adres: 
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl.  De regels betreffen-
de het afstand houden, zijn nog 
steeds van kracht.  

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 Tho-
masparochie (www.heiligetho-
mas.nl). 

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één van 
onze kerken open. U bent wel-
kom om een kaarsje aan te ste-
ken, voor een praatje, voor een 
gebed of om gewoon even stil 
te zijn. U wordt ontvangen door 
een vrijwilliger of door de aan-
wezige pastor. U bent welkom 
in de Brugkerk op 22 september 
en in de Ontmoetingskerk op 29 
september. 

WEEKSLUITING RHIJNDAEL
De Raad van Kerken organi-
seert elke eerste vrijdag van de 
maand de weeksluiting in Rhijn-
dael. Op vrijdag 1 oktober, vrij-
dag 5 november en vrijdag 3 
december bent u van harte wel-
kom om te luisteren en mee te 
zingen. Aanvang 19.00 uur. raad-
vankerken@pknkoudekerk.nl 

SOEP EN PRAATJE 
Op dinsdag 28 september om 
12.00 uur in Honswyc. Aanmel-
den graag uiterlijk het weekend 
voorafgaand bij Agaath Koers, 
tel. 06 1231 7899 of via jaarthe-
magroep@pknkoudekerk.nl.  

SECRETARIAAT  
RK PAROCHIE

Het secretariaat in de Chopin-
laan 10 is er voor o.a. vragen, 
aanmelden voor vieringen, het 
opgeven van misintenties en is 
bereikbaar per mail: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl of 
per telefoon 071-3414210. Dit 
telefoonnummer is doorgescha-
keld, dus graag even geduld. In-
tenties kunnen ook per briefje 
(in een gesloten envelop onder 
vermelding van misintentie) in 
de brievenbus van het secreta-
riaat gedaan worden.

UITNODIGING AAN 
DE PAROCHIANEN VAN DE 

PAROCHIEKERN H.H. 
MICHAEL EN BERNARDUS

Zoals eerder aangekondigd 
heeft het parochiebestuur het 
voornemen om het hele Bernar-
duscomplex Rijndijk 106 en 108 
te verkopen en de kerk, de kapel 
daarachter, de sacristie, de Rijn-
zaal en de hal te gaan huren van 
de nieuwe eigenaar. Dit voorstel 
ligt bij de bisschop, maar voor-
dat de bisschop een beslissing 
neemt, moet het parochiebe-
stuur hierover de parochianen 
van de parochiekern HH. Micha-
el en Bernardus raadplegen. Het 
parochiebestuur nodigt u daar-
voor uit op woensdag 22 sep-
tember om 20 00 uur in de Ber-
narduskerk. Het bestuur zal dan 
het voorgenomen besluit toe-
lichten. Daarna horen we graag 
uw mening hierover. Gezien de 
coronamaatregelen verzoeken 
wij u vriendelijk om u, liefst per 
mail, aan te melden vóór 20 sep-
tember bij het Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl

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).

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 26 september  
 09.30 uur: Ds C. Boele; 
 18.00 uur: Ds G. Herwig
 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 26 september 
 10.00 uur: Ds W. L. Pera, Leersum
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 26 september  
 09.30 uur: Ds G. Beens; 
 15.00 uur: Ds. G. Beens 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 26 september 
 09.30 uur: Communieviering. 
 Voorganger Past. Lâm
 Reserveren voor een viering is niet meer 

verplicht maar wel fijn als u zich aanmeldt. 
Wanneer echter het maximale aantal 
kerkgangers is bereikt, kunt u niet meer naar 
binnen.

 Reserveren kan telefonisch 06-24764418 of per 
mail hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 26 september   
 09.30 uur: Ds Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 26 september   
 10.30 uur: Ds. A.B. van Campen 

(Openluchtdienst)
 18.30 uur: Ds. L. van Rixvoort, Alphen a/d Rijn

Socialrun lopers maken pitstop aan Rijndijk
Afgelopen weekend werd de jaarlijkse Socialrun georganiseerd, een estafetteloop 
van 555 kilometer door zuidelijk Nederland. Men vraagt hiermee aandacht voor 
de sociale acceptatie van mensen met een psychische aandoening. Rond 5 uur in de 
ochtend maakten deelnemers een wisselstop in de pastorie van de Scheepjeskerk. 

De lopers kwamen vanuit Zoe-
terwoude de Rijndijk op lopen. 
In de pastorie van de kerk wer-
den de lopers gewisseld en was 
er gelegenheid om wat te eten 
en te drinken.  De tocht ging 
verder over de Rijndijk en via de 
Hoorn, over de Prins Bernard-
laan door Alphen en verder. 

Acceptatie van en door ieder-
een
Stichting Socialrun wil letter-
lijk en figuurlijk de beweging 
zijn die openheid over psychi-
sche aandoeningen en sociale 
acceptatie van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid sti-
muleert. Zij doen dit door het 
organiseren van sportieve acti-
viteiten voor, door en met men-
sen met een psychische kwets-
baarheid. Niet de competitie 

maar het belang van meedoen 
en samenwerking staat bij al 
deze activiteiten centraal.

Socialrun.nl
Er hebben dit jaar 35 teams mee-
gedaan. De teams bestaan uit 
ongeveer 25 personen, waarvan 
minstens 8 lopers en 4 begelei-
dende fietsers. Ieder team or-

ganiseert eigen ondersteuning, 
eten en drinken tijdens de rou-
te en overnachtingsplaatsen. Zo-
wel mensen met als zonder psy-
chische kwetsbaarheid nemen 
in gelijkwaardigheid deel aan 
het evenement, alsook de orga-
nisatie eromheen.  
Meer informatie over de stichting is 
te vinden op socialrun.nl. 
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Opnieuw aandacht voor 75 jaar bevrijding
Oorlog hoort in een museum

door Jan Luuk van Dijk

In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de oorlog en Neder-
land werd be-vrijd. Helaas door de pandemie was toen geen gelegenheid om hier 
aandacht aan te besteden, daarom werd zaterdag 11 september ’75 jaar bevrijding’ 
in het Historisch Museum in Hazers-woude nog eens onder de aandacht gebracht.

Een andere reden was dat in 
2020 het historisch Museum 
Hazerswoude 25 jaar bestond 
en za-terdag werd ook de aftrap 
gegeven voor een historische 
fietstocht langs bekende zicht-
bare plekken uit de oorlog.

Er werd zaterdag dan ook ge-
fietst van Alphen aan den Rijn 
naar Hazerswoude-Dorp. Fiet-
sers met in hun midden wet-
houder Erik van Zuylen. Het 
doel was de befraafplaats. Daar 

werden bloemen gelegd op 
het graf van Joop van Geme-
ren. Omdat Hazerswoude-Dorp 
geen oorlogsmonument heeft, 
werd dit punt gekozen.

Johannes M. van Gemeren stierf 
op 11 oktober 1943 in Marburg 
Am Lahn. Hij was toen slechts 
19 jaar oud. Hij was, net als zijn 
vader, boomkweker van beroep.  
Joop vertrok samen met zijn 
tweelingbroer Dick naar Duits-
land om daar in het kader van 

de Arbeitseinsatz te gaan wer-
ken in een munitiefabriek. Hij 
stierf aan dysenterie. Na zijn 
overlijden mocht zijn broer bij 
een boer gaan werken, natuur-
lijk ook in Duitsland.  Daar wa-
ren de werkomstandigheden 
beter dan in de fabriek. Dick 
zou tot het einde van de oorlog 
in Duitsland blijven werken.
Joop werd na de oorlog her-
begraven op de Algemene be-
graafplaats in Hazerswoude-
Dorp, zijn geboorteplaats.

Bloemen bij het graf van Joop van Gemeren

Bernadette Verhoef  spreekt. Naast haar wethouder Van Zuylen
Vanaf de begraafplaats begaf het 
gezelschap zich naar het mu-
seum aan de Dorpsstraat. Daar 
sprak Bernadette Verhoef, als 
voorzitter van de projectgroep 
75 jaar bevrijding Alphen aan 
den Rijn. Zij vertelde dat alle 
historisch verenigingen in de 
gemeente Alphen, aan dit pro-
ject hebben meegewerkt. “Wat 
betekent het eigenlijk 75 jaar 
vrijheid?”  vroeg Verhoef zich 
af. Hoe krijg je een beeld van 
die tijd? “Verhalen helpen daar-
bij, vandaar ook 75 jaar vrij-
heid in beelden. Je kunt nu op 

de fiets stappen en de plaatsen 
langs gaan.

Erik van Zuylen liet een tweetal 
zaken zien die hem naar deze 
tijd terug brachten. Allereerst 
een tekening van een school-
kind. Een vredesduif. Daarnaast 
een pakketje met zichtbare her-
in-neringen van zijn eigen fa-
milie. “Iedereen draagt in zijn 
geschiedenis wat mee uit de 
oorlogstijd” stelde Van Zuylen. 
“Het is ook belangrijk dat wij 
lessen trekken uit die tijd en niet 
onverschillig blijven.”

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

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

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

www.popkoortemperament.nl 

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

•  Heb je ambitie carrière te maken binnen een groeiend bedrijf?

•  Ben je op zoek naar een afwisselende functie?

•  Wil je bij geschikt talent deel uitmaken van ons aanbestedingsteam?

Deze functie biedt mogelijkheden om door te groeien 

naar aanbestedingsspecialist. Heb je interesse? 

Kijk dan snel op www.bootendart.nl/vacature
voor de volledige functiebeschrijving en reageer!

ACCOUNTMANAGER /
VERKOPER NEDERLAND

Boot & Dart Boomkwekerijen is groeiend en ambitieus! 

Om dit mogelijk te blijven maken zijn wij op zoek naar een:
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Cursiefje
Izegrim
U weet het, beelden (prenten, cartoons, etc.) blijven langer 
hangen dan woorden. Ik zag een cartoon: Kaag met krukken, 
Bijleveld in een rolstoel en Rutte achter de rollator... op weg 
naar het revalidatiecentrum van revalidatie-arts Remkes: voor 
zowel lichamelijke als psychische klachten!
Een spotprent, lachen dus. Als je er echter goed over nadenkt, 
vergaat het lachen je. Natuurlijk weten we allemaal dat het mi-
nistersambt (én dat van staatssecretaris) geen sinecure is: het 
salaris mag dan voor de doorsneeburger niet onaantrekkelijk 
zijn, wat je ervoor moet doen, is geen kattenpis. En dan komt 
daar nog bij dat de pittige aanvallen die de bewindslieden in 
de Tweede Kamer (niet zelden ook nog eens op hun integri-
teit) moeten pareren, ook het een en ander van hen vergen. 
Op een bepaald moment zag ik een foto van drie onder vuur 
liggende politici: Kaag, Bijleveld, Broekers-Knol... samen 192 
jaar. Nee, alstublieft nee, ik wil beslist niet aan leeftijdsdiscri-
minatie gaan doen. Als je echter als 74-jarige (Broekers) nog 
aan een hoofdpijndossier begint (Justitie en Veiligheid), dat 
lijkt me niet handig... Niet van de benoemde en al helemaal 
niet van de benoemer.
De toeslagenaffaire is natuurlijk bij iedereen die een hart in 
zijn lichaam heeft, ingeslagen als een bom. En iedereen weet 
ook dat diverse Kamerleden een taai gevecht hebben moeten 
leveren om het wanbeleid aan het licht te brengen. Het lijkt 
erop dat die miskleun als een katalysator heeft gewerkt. Het 
lijkt erop dat we met z’n allen zitten te kijken hoe die wet van 
Murphy ook in Den Haag zijn sporen nalaat. Uitglijders én op 
het persoonlijke vlak én op het bestuurlijke niveau... het houdt 
maar niet op.
We kunnen er schaterend om lachen, we kunnen er geniepig 
en vol leedvermaak om gniffelen, maar het is wel duidelijk 
dat de meest weerlozen in dezen de slachtoffers zijn.
Het is te gek voor woorden om de gehele Haagse politieke 
brigade als ‘zootje’ of ‘kliek’ weg te zetten. Het is echter dui-
delijk dat er na zoveel leugentjes (om bestwil), na zoveel ver-
bloeminkjes, na zoveel scheve schaatsjes weing of geen ver-
trouwen meer is Vondel zei het al: vertrouwen komt te voet en 
gaat te paard. En Vondel leefde weliswaar in een andere tijd, 
hij wist echter wel dat de menselijke aard van alle tijden is.
Remkes gaat nu wel kijken of er nog iets te lijmen valt met de 
3 figuren op wie we plotseling (?) toch een iets andere visie 
hebben, maar ik vermoed dat we er allemaal van overtuigd 
zijn dat we een bepaalde - en niet zo rooskleurige - periode af 
moeten sluiten.
Conferenciers hebben moeite afstand te doen van hun cory-
feeënstatus en voor politici geldt hetzelfde. Als het gezonde 
verstand echter overwoekerd wordt door eigenwaan en ge-
brek aan realiteitszin, moet je de spreekwoordelijke izegrim 
uit het bos halen teneinde met harde hand orde op zaken te 
stellen. Het zal weer een heel gedoe zijn, maar nieuwe verkie-
zingen lijken mij onvermijdelijk. Dan moeten we er wel voor 
zorgen dat allerlei onzin-uitkramende gladjanussen hun trek-
ken thuis krijgen: zero points.

Wist

Wij bieden de volgende trainingen aan:
Elke werkdag en op zaterdagochtend:
• HIIT Circuit Training (work out) 
• Bokszak Training (work out)
• Personal Training
• Small Group Training
• Taekwondo Training
• Kids Fun Training (4 jaar en ouder)
• Weerbaarheid/assertiviteit Training
In een moderne sfeervolle veilige omgeving 
sporten en/of weerbaarder worden met 
begeleiding van zeer ervaren trainers? 
Dan is 1tot1training, Potgieterlaan 10G te 
Hazerswoude Rijndijk ‘de place to be’.
Kom vrijblijvend langs voor 1 of 2 proeftrainingen.
(Personal training, Small group training en 
Weerbaarheid training op aanvraag)

Voor meer informatie zie: www.1tot1training.nl

Taekwondo

Fitness & 
krachttraining

Bokszak training

Kids fun

weerbaarheid 
training

DA COSTASiNGEL 1-2 | 2394 BG  HAZERSWOUDE-RiJNDiJK
071 - 341 51 15 | WWW.HOU-SiNG.COM

ONLiNE BESTELLEN BiJ HOU SiNG
Op de website hou-sing.com is het afhaalmenu te vinden. 

Je kunt ook de bestelapp downloaden.

Vernieuwd concept! Stel zelf uw maaltijd samen 
uit een groot aanbod van kleine gerechten.
Ons restaurant heeft plek voor max. 60 personen. 
Graag van te voren reserveren via 071 - 341 51 15. 
In het restaurant is het mogelijk om via een 
QR-code te bestellen. 

Tot en met eind november gratis een welkomstdrankje naar keuze!

 

Ruim 90 bezoekers kwamen er kijken bij de Oude Dame tijdens Open Monumen-
tendag op 11 sept. jl.  Zij konden de gerestaureerde molen van binnen en buiten be-
kijken. Vooral de frisse monumentale rode kleur werd zeer gewaardeerd door de 
bezoekers . 

Aan het einde van de dag werd de feestelijk versierde molen na 1,5 jaar herstel officieel weer in ge-
bruik genomen. Iedereen werd getrakteerd op een drankje en een hapje. Voor meer foto’s en eventu-
ele donaties, zie de website www.rooiewip.nl 
  

Het was feest bij 
de Rooie Wip !

Na enkele speeches en ‘het lossen van de vang’ werd er geproost op de succesvolle restauratie.    Vlnr: 
Nicole Bakker (directeur Ver. De Hollandsche Molen), Kees van Velzen (wethouder gemeente Alphen 
a/d Rijn), Paul van der Zijden (vrijwillig molenaar op zaterdag), Ben Oostdam (voorzitter St. Molen 
de Rooie Wip) en Jaap van der Breggen (oprichter in 1992 van St. Molen de Rooie Wip)
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Appelkanjer                                                              1,25
Aanbiedingen van 23 t/m 29 september:

Gevulde                                  
speculaasstaaf                                                                 4,-Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Kip-briejantje
Supermalse kipfilet 
in een krokant jasje,
gevuld met een heerlijke 
romige brie.
Een smaakmaker!

Vleeswarentrio:

Varkens-
rollade

Schouderham
Filet 

American

4.99
Uit eigen keuken:

Gehakt-
ballen 
in jus

4 stuks

5.00

Vlugklaarpakket:

4 Herfst-
burgers

4 Gehakt-
schnitzels

8.49
Weekendtip!

Katen-
haasjes 

2 stuks

6.98
Meepakker:

Dorpers

4 stuks

6.98

Altijd handig!

Kipfilet
blokjes 
500 gram

4.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.59
Aanbiedingen zijn geldig van 

20 t/m 25 september 2021

Gratis welkomstdrankje en vernieuwde restaurantkaart

Restaurant Hou Sing 
weer volledig open
Na de brand, verbouwing en coronamaatregelen is het gerenoveerde restaurant 
vanaf zaterdag weer volledig open met een vernieuwd concept waarbij men uit een 
groot aanbod aan kleine gerechten zelf een maaltijd kan samenstellen. 

Aziatische kaart
De kaart in het restaurant is een 
andere dan die van de afhaalser-
vice. Het nieuwe concept houdt 
in dat klanten een maaltijd sa-
menstellen door diverse kleine 
gerechten te kiezen. Zo maakt 
men een Aziatische maaltijd 
naar keuze. “Voorheen kon men 
alleen een à la cart gerecht of 
een complete rijst-tafel bestellen 
met een vast aantal gerechten 
daarin. Nu hebben mensen zelf 
de keuze om een maal-tijd/rijst-
tafel naar eigen smaak en om-
vang samen te stellen uit veel 
meer Aziatische gerechten dan 
voorheen,” vertelt Fang, samen 
met haar man Riko Hu eigenaar 
van het restaurant. “Ook is er op 
deze manier minder voedsel-
verspilling. Vaak bleef van een 
complete rijsttafel veel eten over 
dat, als mensen het niet mee 
naar huis namen, weggegooid 
moest worden.” 

Rondje van de zaak
De kaart is flink uitgebreid en 
biedt niet alleen Chinees-In-
disch eten, maar een breed as-
sortiment aan gerechten uit de 

Aziatische keukens. Naast de 
oude vertrouwde gerechten zo-
als babi pangang is er Japanse su-
shi en sashimi, Dim Sum, maar 
ook luxe gerechten als sliptong 
tot aan Teppanyaki en Chi-ne-
se fondue. De kleine gerechten 
kosten gemiddeld 5 euro. Fang: 
“We bereiden alles met verse 
in-grediënten en men kan kie-
zen welk saus men erbij wil. 
Wij verheugen ons er enorm op 
als het res-taurant weer gezel-
lig vol mensen zit. Daarom bie-
den we onze gasten tot en met 
eind november gra-tis een wel-
komstdrankje naar keuze.”

Informatie
Restaurant Hou Sing is gevestigd 
aan de Da Costasingel 1-2 in 
Hazerswoude-Rijndijk en heeft 
plek voor maximaal 60 perso-
nen. Graag van te voren reser-
veren via 071-3415115. Op de 
website hou-sing.com is het af-
haalmenu te vinden. Je kunt ook 
de bestelapp downloaden. 
In het restaurant is het mogelijk 
om via een QR-code te bestel-
len. 

Even een aantal gerechten testen: Chinese fondue, geroosterd varkensvlees, ku lu yuk, 
kip in kerrie-saus, gebakken ossenhaas, gestoomde coquilles en gebakken banaan
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WAAR/WANNEER

Donderdag 30 september - 10.00-12.00 uur

Donderdag 30 september - 14.00-16.00 uur

Donderdag 30 september - 17.00 uur

Donderdag 30 september - 17.00 uur

Vrijdag 1 oktober - 17.00 uur

Vrijdag 1 oktober tussen 10.00-12.00 uur

Vrijdag 1 oktober - 10.00-12.00 uur

Vrijdag 1 oktober - 14.00-16.00 uur

Vrijdag 1 oktober - 11.00-12.00 uur 

Vrijdag 1 oktober - 14.00-16.00 uur

Zondag 3 oktober - 17.00 uur

Zondag 3 oktober
Starttijd tussen 10.30-13.00 uur

Maandag 4 oktober - 14.00 -16.00 uur

Maandag 4 oktober.
Inloop vanaf 12.00 uur / Lunch: 12.30-14.00 uur

Dinsdag 5 oktober - 14.00-16.00 uur
Locatie: Buurthuis de Som

Dinsdag 5 oktober - 10.00-12.00 uur
Locatie: Buurthuis de Som

Dinsdag 5 oktober - 13.30-16.00 uur
Locatie: de Bron / Benthuizen

Dinsdag 5 oktober - 14.00-16.00 uur 
Locatie: Dorpshuis de Juffrouw

Feestmiddag SWOK
Inloop 13.30 uur, start 14.00 uur
Locatie: de Ridderhof

Dinsdag 5 oktober - 21.00-22.00 uur 
Locatie: Landvliethal Haz. Dorp

Woensdag 6 oktober - 10.00-12.00 uur
Locatie: Ridderhof/Koudekerk

Woensdag 6 oktober - 12.00-14.00 uur 
Locatie: Ridderhof/Koudekerk

Woensdag 6 oktober - 10.00-12.00 uur
Locatie: Buurtcentrum de Som Haz. Rijndijk

Woensdag 6 oktober - 17.00 uur

Woensdag 6 oktober vanaf 13.00 uur
Locatie: Voetbalvereniging Koudekerk

Woensdag 6 oktober - 19.30-20.30 uur 
Locatie: Landvliethal Haz. Dorp

Woensdag 6 oktober - 14.00-16.00 uur

Woensdag 6 oktober vanaf 11.00 uur 
Locatie: Theo’s Eethuis Haz. Dorp

Woensdag 6 oktober vanaf 15.00 uur 
Locatie: de Tas Benthuizen

Woensdag 6 oktober tussen 14.00-16.00 uur 
Locatie: Dorpshuis de Juffrouw Haz. Dorp

Donderdag 7 oktober - 10.00-12.00 uur
Locatie: Allcura Thuiszorg 
Kon. Julianastraat 16b, Benthuizen

ACTIVITEIT

Bakfi ets met koffi e en een praatje 
Locatie: Albert Heyn Koudekerk              

Bakfi ets met koffi e en een praatje 
Locatie: Weekmarkt Hazerswoude-Rijndijk         

Eten bij Grand Café de Egel / Hazerswoude-Dorp

Eten bij Cafe de Hoek / Koudekerk aan den Rijn

Eten bij Cafe de Hoek / Koudekerk aan den Rijn

Koffi e inloop Pleyn 68.

Bakfi ets met koffi e en een praatje 
Locatie: Supermarkt Verheul Benthuizen         

Bakfi ets met koffi e en een praatje
Locatie: Weekmarkt Hazerswoude-Dorp        

Bewegen voor ouderen
Buurthuis de Som Hazerswoude-Rijndijk.

Inloop cadeau en ruilwinkel
Locatie: Buurthuis de Som, Hazerswoude-Rijndijk

Eten bij Cafe de Hoek / Koudekerk aan den Rijn

Ommetje Rijnwoude / Locatie: Theetuin ‘t Woutje

Creatieve middag / Locatie: Buurthuis de Som

Arabische lunch / Locatie: Buurthuis de Som

Workshop Bloemstuk maken. 
Deze wordt gratis aangeboden.

Rondleiding en informatie over de moestuin

Open inloop Koersbalclub Benthuizen

Kennisquiz ‘Wat weet u nog van uw lagere schooltijd?’

Feestelijke middag georganiseerd door 
Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk aan den Rijn

Open inloop Hou Vast

Open koffi e-inloop 

Bingo met lunch

Open koffi e inloop

Eten bij Cafe de Hoek / Koudekerk aan den Rijn

Walking Footbal

Open inloop Hou Vast

Inloop cadeau en ruilwinkel
Locatie: Buurthuis de Som, Hazerswoude-Rijndijk

Wandelen en koffi e drinken

Inloop Jeu de Boule

Swingo = plezier maken / meezingen / meedansen.
Deelname is gratis / mooie prijzen te winnen. 
Inloop vanaf 13.30 uur.

Ontmoetingsochtend met koffi e en wat lekkers

BIJZONDERHEDEN

Gratis koffi e met een koekje / delen van informatie

Gratis koffi e met een koekje / delen van informatie

Kosten € 5,00. Opgeven bij Linda Timmermans, tel. 06-45094267 , 
e-mail: linda@actief-rijnwoude.nl uiterlijk 29 september

Kosten € 5,00. Opgeven bij Saskia Heemskerk, tel. 06-24223400, 
e-mail: Saskia@actief-rijnwoude.nl uiterlijk 29 september

Kosten € 5,00. Opgeven bij Saskia Heemskerk, tel. 06-24223400, 
e-mail: Saskia@actief-rijnwoude.nl uiterlijk 30 september

Open inloop.

Gratis koffi e met een koekje / delen van informatie

Gratis koffi e met een koekje / delen van informatie

Oefeningen voor senioren om fi t te blijven door Alphen Vitaal 
Deelname gratis.

Maak kennis met deze leuke winkel

Kosten € 5,00. Opgeven bij Saskia Heemskerk, tel. 06-24223400, 
e-mail: Saskia@actief-rijnwoude.nl uiterlijk 2 oktober

U kunt wandelen (5 / 10 / 20 km) of fi etsen (20 of 40 km)
Kosten € 3,00 met Actief Pas / € 5,- zonder Actief Pas

Aanmelden bij Angelique van Rosmalen, 
e-mail: a.vanrosmalen@tomindebuurt.nl, tel. 06-53132248

Gratis lunch. Opgeven bij Saskia Heemskerk, tel. 06-45094267 
e-mail: Saskia@actief-rijnwoude.nl tot zondag 3 oktober

Opgeven bij Angelique van Rosmalen, tel. 06-53132248, 
e-mail: a.vanrosmalen@tomindebuurt.nl

Maak kennis met de mooiste moestuin van Hazerswoude-Rijndijk 
en laat u inspireren.

Kom kennismaken met dit gezellig sportief spelletje

Deelname gratis / Inloop vanaf 13.30 uur. Gratis activiteit / mooie prijzen.

Middag om gezellig elkaar weer te kunnen ontmoeten bij een muzikale omlijsting
Opgeven bij Elly Bogerd, tel. 071-3414649, Tiny Molenaar, tel. 071-3415543 of 
Elly Neijman, tel. 071-7503438 

Conditietraining voor heren

Koffi e drinken / bijkletsen / kaartje leggen etc.

Opgeven voor de lunch tot en met maandag 4 oktober bij Jolande van Wetten,
tel. 06-22168847, e-mail: Jolande@actief-rijnwoude.nl 

Koffi e drinken / bijkletsen / kaartje leggen etc.

Kosten € 5,00. Opgeven bij Saskia Heemskerk tel. 06-24223400, 
e-mail: Saskia@actief-rijnwoude.nl uiterlijk 5 oktober

Voor de oudere mannen heerlijk en rustig een balletje trappen

Fitgym voor dames

Maak kennis met deze leuke winkel

Gratis koffi e met iets lekkers. Opgeven bij Linda Timmermans tel. 06-45094267, 
e-mail: linda@actief-rijnwoude.nl uiterlijk t/m 4 oktober.

Lekker een balletje werpen op de mooie aangelegde baan

Op een groot beeldscherm ziet u uw favoriete band / zanger(es) van vroeger. 
Natuurlijk hoort u ze ook. Staan deze artiesten op uw ‘Swingo kaart’ 
dan kruist u aan. Een volle Swingokaart =…..Swingo.

Bijzonderheden:
Mogelijkheid tot controle bloeddruk, zuurstofgehalte in bloed, bloedsuiker

Prettig Ouder worden in Rijnwoude
Week van Ontmoeten&Verbinden Rijnwoude - Van 30 september t/m 7 oktober
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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

Nomineer nu uw vrijwilligersheld

Ontwerp Transitievisie Warmte gereed
Vijf verkenningsgebieden voor onderzoek naar aardgas vrij wonen
De Ontwerp Transitievisie Warmte is gereed. In dit plan 
beschrijft Gemeente Alphen aan den Rijn de meest 
geschikte duurzame alternatieven voor aardgas in onze 
gemeente. Om de CO2-uitstoot te verminderen en 
klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het 
Klimaatakkoord afgesproken dat we uiterlijk in 2050 van 
het aardgas afgaan. Alle gemeenten maken vóór  
1 januari 2022 een plan over hoe zij dit aanpakken: de 
Transitievisie Warmte (TWV). In de Ontwerp-TVW worden 
vijf verkenningsgebieden voorgesteld. Dit zijn de 
buurten waar we vóór 2030 willen onderzoeken of het 
haalbaar is om van het aardgas af te gaan en op welke 
manier we deze buurten willen verwarmen. De gemeen-
teraad neemt begin 2022 een besluit over de Transitie-
visie Warmte.

Verkenningsgebieden
De verkenningsgebieden zijn de Planetenbuurt, 
omgeving Archeon, Ridderveld-West, Zeeheldenbuurt/
Groene Dorp/Tolstraat en Boskoop-West. Hier willen we 
verder onderzoek doen. De overstap naar een andere 
warmtebron is voor veel inwoners ingrijpend. Dit 
onderzoek doen we daarom samen met onder andere 
inwoners, bedrijven en woningcorporaties. We schrijven 
dit op in een wijkuitvoeringsplan. We vinden het als 
gemeente belangrijk dat het alternatief voor inwoners 
en bedrijven haalbaar, betaalbaar, duurzaam en 
betrouwbaar is. De gemeenteraad beslist begin 2022 
uiteindelijk definitief welke verkenningsgebieden 
worden gekozen. In de Planetenbuurt is al veel onder-
zoek uitgevoerd en zijn we al begonnen met de uitwer-
king. In 2022 staan onderzoeken in omgeving Archeon 
en Ridderveld-West op de planning. In 2023 en 2024 
willen we starten in Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/
Tolstraat en Boskoop-West. Alle inwoners die in een 
verkenningsgebied wonen, hebben hierover vorige 
week een brief en informatiefolder ontvangen van de 
gemeente.

Fasering overige buurten
Naast de verkenningsgebieden is in de Ontwerp TVW 
een voorlopige fasering aangebracht voor de (overige) 
buurten in de gemeente Alphen aan en Rijn. Hierdoor is 
er in grote lijnen bekend wanneer welke buurt aan de 
beurt is om aardgasvrij te maken. We benoemen buurten 
die op de korte termijn (2022-2035) aan de beurt zijn. 
Dit zijn de verkenningsgebieden. En buurten die op de 
middellange termijn (2025-2040) en de lange termijn 
(2035-2050) van het aardgas afgaan.

Gemeentebrede aanpak
Naast het onderzoek in de verkenningsgebieden gaan 
we in de hele gemeente, in alle buurten, aan de slag. Als 
gemeente ondersteunen we inwoners (woningeigenaren 
en huurders) om zich alvast voor te bereiden op aard-
gasvrij wonen. Denk aan het isoleren van de woning, 
energiebesparing en advies over tussenoplossingen 
zoals een hybride warmtepomp.

Terinzagelegging 
De Ontwerp-TVW wordt van 30 september tot en met  
10 november 2021 ter inzage gelegd. Dit betekent dat u 
in deze periode op het plan kunt reageren. Zo'n reactie 
heet een zienswijze. Daarin kunt u beschrijven met 
welke ideeën u het wel of niet eens bent en of u zaken 
zou willen toevoegen of aanpassen. Op de website 
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij staat beschreven hoe 
dit in zijn werk gaat. De Ontwerp TVW en de publieks-
versie staan vanaf 29 september online op  
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.

Online informatieavond op 29 september
Ook organiseert de gemeente op 29 september om 
20.00 uur een online informatieavond over de Ontwerp 
TVW en de terinzagelegging. De online informatieavond 
is van te voren opgenomen. Tijdens en na afloop van de 
online informatieavond kunt u in de chat vragen stellen 
aan de projectleider vanuit de gemeente en aan 
wethouder duurzaamheid, Erik van Zuylen. U hoeft zich 
niet van te voren aan te melden. Meer informatie en een 
link naar de informatieavond vindt u op de website 
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij. De opname van de 
online informatieavond kunt u na 29 september ook 
terugkijken op deze webpagina.

WEEK 38 
22 september 2021

De gemeente waardeert mensen die belangeloos iets 
goeds doen voor een ander enorm. Vaak zijn dit mensen 
die niet snel uit zichzelf op de voorgrond treden. Graag 
willen wij hen in de spotlights zetten! Om hen te 
bedanken voor het mooie werk dat zij doen. Daarom 
reikt de gemeente eind dit jaar de Vrijwilligersprijs uit. U 
beslist mee wie deze prijs ontvangt!

Nomineer een held
U kunt personen en organisaties uit uw netwerk nomi-
neren als Alphense Vrijwilligersheld. Kent u een persoon 
of organisatie die zich vrijwillig langdurig of intensief 
heeft ingezet voor de Alphense samenleving? Draag 
diegene dan vóór 4 oktober 2021 voor via  
www.alphenaandenrijn.nl/alphensehelden (ga hier naar 
Vrijwilligersprijs). Uit de inzendingen maakt een jury een 
selectie waarop heel Alphen aan den Rijn kan stemmen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke onder-
scheidingen en mogelijkheden om iemand voor te 
dragen op www.alphenaandenrijn.nl/alphensehelden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:
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Publicaties
Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  K.R. Bisram, Bentweg 18, Hazerswoude-Dorp
-  K. Arnoldus, Brittenruststraat 6,5 Alphen aan den 

Rijn
-  C.S. Szymański, Briljantstraat 242, Alphen aan den 

Rijn

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

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende 
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat 

gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of 
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen 
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Besluit aanvraag ontheffing 
vetafscheider Baronie 100A, Alphen aan 
den Rijn
Op 13 september 2021 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 
met kenmerk 2021218440. Het gaat om een 
aanvraag voor een ontheffing voor het plaatsen van 
een vetafscheider op Baronie 100A in Alphen aan 
den Rijn. De vergunning is afgewezen.

 
Wat neem je mee?

 

Haal zonder afspraak je 
coronavaccinatie in de  
GGD-prikbus in Boskoop 
en Hazerswoude-Rĳndĳk

Boskoop: elke zondag vanaf 19 september 
van 11.00 - 17.00 uur, Westpark 1
 

 

Hazerswoude Rĳndĳk: elke donderdag 
vanaf 16 september van 11.00 - 17.00 uur, 
Frederik van Eedenplein 

 

Prikken zonder afspraak

 
In de GGD-prikbus ben je welkom  
voor je 1e prik. Daar maken we 
meteen een afspraak voor de 2e prik.  
Die is dan na minimaal drie weken.  
• vanaf 12 jaar
• zonder medische indicatie

Sport en bewegen voor iedereen, meld je aan! alphenaandenrijn.nl/altijdfit

DOE JIJ AL 
MEE MET DE 
NATIONALE 
SPORTWEEK?
T/M 26 
SEPTEMBER

Kom zingen en 
dansen en word 
een musicalster!

Zet je hersens aan het 
werk tijdens het openlucht 
snelschaaktoernooi

Dol op water? 
Kom dan suppen, 
zwemmen of surfen
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Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunt u 
inzien bij 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. Het adres en de 
openingstijden kunt u vinden op de website van 
Gemeente Alphen aan den Rijn.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Gemeente Alphen aan 
den Rijn. De termijn voor het indienen van een 
bezwaar start op 15 september 2021 en bedraagt 6 
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een 
bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift 
wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de website 
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.  
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD 
of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan ook 
per e-mail worden ingediend via  
gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post worden 
gestuurd naar College van burgmeester en wethou-
ders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschrif-
tencommissie, postbus 13, 2400 AA Alphen aan 
den Rijn. Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en bevat ten minste uw naam en adres, de 
datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving en 
kenmerk van dit besluit en de reden van uw 
bezwaar. Verder vragen wij een kopie van het 
besluit waar het om gaat mee te sturen en uw tele-
foonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening 
Als er een spoedeisend belang is, kunt u de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag (postbus 
20302, 2500 EH Den Haag) vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden ondertekend en moet ten 
minste uw naam en adres, de datum van uw 
verzoek, een omschrijving van dit besluit en de 
reden van het verzoek bevatten. Verder vragen wij 
een kopie van het besluit waar het om gaat mee te 
sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en 
e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een 
verzoek om een voorlopige voorziening worden 
ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlo-
pige voorziening kunt u ook digitaal aanvragen op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor 
is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

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

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen:
-  Solar Europa Invest B.V., Finlandlaan 1 in Hazers-

woude-Dorp: het veranderen van het bedrijf door 
het bouwen van een corridor 

-  SVB Nurseries B.V., Omloop 18 in Boskoop: het 
starten van een boomkwekerij met veel snijgroen 
in de volle grond 

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

Vergunningen
9 t/m 15 september 2021

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

Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Junostraat 4  

bouwen garage (V2021/740) 
-  Rijnplein 9  

verbouwen winkelentree met trappenhuis 
(V2021/745) 

-  Marezatendreef 35  
plaatsen kachelpijp voor houtkachel (V2021/748) 

-  Aletta Jacobsstraat 18  
vervangen houten keukenraam door kunststof 
keukenraam (V2021/749) 

-  Wikkestraat 70  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/750) 

-  Barnsteenstraat 2  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/751) 

-  Ruisdaelstraat 10  
plaatsen opbouw bestaande aanbouw achterzijde 
(V2021/752) 

-  Koperweg 11 D  
afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2021/753) 

Benthuizen
-  Dijk 10 A  

plaatsen nieuw kozijn en dakkapel 
achtergeveldakvlak (V2021/739) 

-  Plataan 8  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/744) 

-  Dorpsstraat 80  
bouwen nieuwe schuur (V2021/746) 

Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat 105  

plaatsen dakkapel (V2021/741) 
-  Nieuwstraat 77  

kappen boom (linde) (V2021/747) 
Hazerswoude-Dorp
-  Middelweg 2A  

vergroten bestaande loods (V2021/742) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Mozartlaan 112 

realiseren trapgat naar zolder (V2021/754) 
Koudekerk aan den Rijn
-  J.G. van der Stoopweg 6  

realiseren nieuwe bedrijfshal (V2021/743) 

Let op: tegen de eerder genoemde inge-
komen plannen kunt u nog geen bezwaar 
indienen. U kunt wel uw mening laten weten 
door een e-mail te sturen naar:  
gemeente@alphenaandenrijn.nl. Of per post: 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. team 
Vergunningen, postbus 13, 2400 AA Alphen 
aan den Rijn. Uw zienswijze wordt meege-
nomen in de verdere besluitvorming. U kunt 
pas bezwaar maken als de vergunning is 
verleend. 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Zuideinde 34 (15-09-2021)  

bouwen stal (V2021/697) 
Alphen aan den Rijn
-  Stationsplein 15 (09-09-2021)  

plaatsen vier airco-units (V2021/670) 
-  bedrijventerrein Staalweg 4, kavel 5 (09-09-2021)  

plaatsen 61 cascobedrijfsunits (V2021/463) 
-  Polderpeil 308 (10-09-2021)  

realiseren dakopbouw en verbreden kozijn 
(V2021/573) 

-  Binkhorst 30 (13-09-2021)  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/732) 

-  Fonteinkruid 8 (13-09-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/725) 

-  Lekstraat 28 (13-09-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/716) 

-  Rijnkade 6 (13-09-2021)  
realiseren enkele inpandige en constructieve 
wijzigingen (V2021/571) 

-  IJsselstraat 33 (14-09-2021)  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/618) 

-  Hooftstraat 136 A (14-09-2021)  
realiseren aanbouw zijkant woning (V2021/626) 

Boskoop
-  Reijerskoop 120 (13-09-2021)  

afwijken bestemmingsplan voor kleinschalige 
horeca (V2021/467) 

-  Halve Raak 69 en achter nummer 67 (13-09-
2021)  
oprichten nieuwe kas (nieuw bedrijf) op samen-
gevoegde percelen van vier voormalige kwekerij-
bedrijven (V2021/470) 

Hazerswoude-Dorp
-  Frans Halsstraat 5 (09-09-2021) 

plaatsen dakopbouw (V2021/677) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Vondellaan 6 (13-09-2021)  

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

Koudekerk aan den Rijn
-  Burgemeester Verheullaan 33 (10-09-2021)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/714) 

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule 
van toepassing, zie colofon.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Briljantstraat 1  

verbouwen huidige pand en uitbreiden met 
nieuwbouw (V2021/616) 

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.

•  Agenda’s en stukken vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/raad/vergaderingen/vergaderkalender

Donderdag 23 september raadswerkgroep Gedragscode c.a. (21.00 uur, digitaal)

Woensdag 29 september raadscommissie economisch en ruimtelijk domein (20.00 uur, 
raadzaal, zonder publiek, met live-uitzending)

•  Debat over de ontwikkeling van de stadsranden (Noordrand en Gnephoek) met presentatie over de 
propositie Alphen aan den Rijn en de motie over het inbrengen van de Gnephoek als ontwikkellocatie

Donderdag 30 september 2021, 20.00 uur raadsvergadering (raadzaal)

• Agendapunten volgen

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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Veiligheid voor kinderen staat voorop!

Bewoners Mozartlaan doen 
schouw met gemeente
Er komen bloembakken op hoeken, snelheidswaarschuwingen met smileys en ‘max 15 km’ stic-
kers op de woonerfborden. Dat is het resultaat van het gesprek tussen bewo-ners en gemeente op 
locatie. Want bewoners zijn het zat dat er te hard wordt gere-den op hun woonerf!

Bewoners van de Mozartlaan 
(een lang en kronkelend woon-
erf met diverse bochten) in de 
wijk Rhijnenburch in Hazers-
woude-Rijndijk willen maat-
regelen om tegen te gaan dat 
auto’s hard door de bochten 
scheuren en gevaarlijk foutpar-
keren op het woonerf. Wethou-
der Kees van Velzen heeft sa-
men met ambtenaren, boa’s en 
bewoners een ronde gedaan om 
te kijken wat hieraan op korte 
termijn kan worden gedaan met 
eenvoudige te realiseren maat-
regelen. Voor 2024 staat een al-
gehele reconstructie van het 
woonerf in de planning. Met de 
plannenmakerij ervoor wordt 
in 2022 gestart. De bewoners 
zullen daar nauw bij betrokken 
worden. 

Max snelheid is 15 km
“Het zijn zowel bewoners als 
busjes en scooters van bezorg-

diensten die hier veel te hard 
rijden, soms wel 60 km”, geeft 
Marko Wichertjes aan. Samen 
met bewoners Petra van Gor-
kum en Richard Brommers 
heeft hij de wethouder uitge-
nodigd om zelf eens te komen 
kijken en te overleggen over 
te nemen maatregelen. Raads-
lid Daniël Boer van de SP heeft 
hierbij ondersteuning geboden. 
“Inwoners kunnen altijd onze 
hulp inschakelen voor acties,” 
laat hij namens de SP weten. 
Wichertjes: “Wij hebben van 
alles geprobeerd om de mensen 
meer bewust te maken van het 
feit dat je op een woonerf maar 
stapvoets (en dat is 15 kilometer 
per uur) mag rijden, maar dat 
heeft onvoldoende geholpen.” 

Kinderen moeten veilig zijn
Meerdere malen per week lo-
pen groepen kinderen met juf/
meester vanaf de Steijaertschool 

over het woonerf naar sporthal 
De Cirkel en verder is het een 
kinderrijke buurt. “Er zijn al zo-
veel bijna-ongelukken gebeurd 
en we willen niet wachten tot 
het een keer echt mis gaat,” al-
dus de bewonersvertegenwoor-
diging. 

Foutparkeren 
“Een andere inrichting van het 
woonerf, bv met versmalling 
van de rijweg, kan een structu-
rele oplossing zijn. Dat kunnen 
we meenemen in de plannen 

die we vanaf volgens jaar gaan 
maken voor de recon-struc-
tie van het woonerf,” geeft de 
aanwezige gemeenteambtenaar 
aan. “Ook kunnen we dan sa-
men met de bewoners kijken 
naar de manier van  parkeren 
van auto’s.” Want de Boa’s van 
de gemeente rukken ook regel-
matig uit om automobilisten (na 
eerst een waarschuwing) op de 
bon te slingeren als zij hun auto 
zo foutparkeren dat er niet eens 
meer een brandweer of ambu-
lance langs kan. 

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.).

-  Olympiaweg 6  
bouwen nieuwe zittribune (V2021/636) 

Boskoop
-  plan Florissant Wonen V2, t.h.v. de Zijde,  

bouwen 85 nieuwbouw woningen (V2021/655) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  J.C. Hoogendoornlaan 30  

Autocross Alphen aan den Rijn op 9 oktober 2021 
(E2021/108)

Benthuizen
-  bij Dorpsstraat 141 (Molen de Haas)  

Bietenoptocht 2021 op 9 oktober 2021 
(E2021/110)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  T-steigerterrein/Dagcamping aan De Bijlen en op/

rond Zegerplas (03-09-2021)  
6e Triathlon Alphen aan den Rijn op 26 september 
2021 (E2021/059) 

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule 
van toepassing, zie colofon.

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Ouvertureweg 9  

verzoek (Horeca-)exploitatievergunning (Next 
Level) (D2021/071)

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Ouvertureweg 9  

verzoek drank- en horecavergunning (next level) 
(D2021/072)

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats met de bijbehorende 
borden.
Alphen aan den Rijn
- Marsdiep 263 

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule 
van toepassing, zie colofon.
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Bestuur van V&AV Hazerswoudse Boys 
benoemd  Jan de Bruin, Jan Schouten en 
Jeroen van de Werken tot lid van verdiensten.
Op zaterdag 11 september was het zover. De opening van het voetbalseizoen 2021-
2022. “We zijn terug van weg geweest. We gaan starten met het nieuwe seizoen en 
hopen dat we dit keer de eindstreep halen met elkaar. Goed om jullie weer te zien. 

Goed om het gras weer te rui-
ken,  leuke wedstrijden te zien 
en een derde helft te beleven, 
sprak voorzitter Peter Versteeg 
in zijn openingswoorden. Een 
openingsfeest is traditioneel het 
moment om de leden, die zich 
vele jaren actief hebben ingezet 
als vrijwilliger voor onze club, 
te benoemen tot lid van ver-
dienste. Zij hebben, mede, de 
club gemaakt zoals die nu is al-
dus de voorzitter. De middag/
avond werd muzikaal omlijst 
door entertainer Bas Baelde die 
er lustig op los speelde.

Supervrijwilligers
Alle drie, Jan de Bruin, Jan 
Schouten en Jeroen van de Wer-
ken hebben zich de afgelopen 
jaren actief ingezet als vrijwilli-
ger voor de club. Teveel om te 
benoemen maar ik zal mij be-
perken tot de hoofdlijnen ver-
volgt de voorzitter.

“Jan de Bruin begon in 2001 als 
trainer en leider bij de jeugdaf-
deling toen zijn zoon Bart be-
gon met voetballen. In de jaren 
daarop was Jan als trainer en 
leider betrokken bij meerdere 
jeugdteams. Jan was ook jaren 
betrokken bij het 4 tegen 4 voet-
bal op Koningsdag, het Kerst-
zaalvoetbal en de Kerststerren-

acties. Op zaterdag 26 juni na 
afloop van de laatste training 
werd Jan al in het zonnetje ge-
zet. Nu dan de officiële benoe-
ming.
Jan heeft de titel van lid van ver-
dienste meer dan verdiend. Bij 
deze benoemt het be-stuur je 
tot lid van verdienste sprak de 
voorzitter.

De voorzitter: “Over Jan Schou-
ten hebben wij zo ongeveer alle-
maal een mening gehad. Dat ge-
beurde voornamelijk als Jan als 
scheidsrechter in het veld stond. 
Spelers maar ook toeschouwers 
hebben Jan ongetwijfeld voor-
zien van goede adviezen tijdens 
de wedstrijden. Maar Jan deed 
meer. Jan was betrokken bij de 
jeugdafdeling als trainer, jeugd-
leider en grensrechter. Ook was 
Jan een topverkoper als er een 
superloterij werd gehouden. 
Jan, de titel van lid van verdien-
ste heb je meer dan verdiend. Bij 
deze benoemt het bestuur je tot 
lid van verdienste.

Jeroen van de Werken is als 
kleine jongen met voetballen 
begonnen bij de club en heeft 
zich na een actieve voetbalcar-
rière op vele manieren ingezet 
als vrijwilliger. In 2009 heeft 
Jeroen zijn vader Peter van de 

Werken opgevolgd als jeugd-
voorzitter, welke functie Jeroen 
vijf jaar heeft vervuld, maar 
bleef daarna actief binnen de 
jeugdcommissie. Het zit in de 
familie zou je kunnen zeggen, 
aldus de voorzitter. Met veel en-
thousiasme traint en leidt Jeroen 
de jeugd vandaag de dag. Samen 
met Stephan Schipper vormt Je-
roen de scheidsrechterscom-
missie. Jeroen, de titel van lid 
van verdienste heb je meer dan 
verdiend. Bij deze benoemt het 
bestuur je tot lid van verdienste.

Een speciaal woord van dank 
gaat uit naar ons 4e team voor 
de organisatie van het ope-
ningsfeest eindigt de voorzitter.

Namens het bestuur,
Peter Versteeg, voorzitter.

Dance Departement Sport2b-
fit timmert aan de weg
Na een coronaperiode met dansen op anderhalve meter en shows 
op video is de dansschool voor hip-hop, streetdance en jazzbal-
let uit Hazerswoude-Rijndijk klaar voor een nieuw seizoen met 
spectaculaire shows en deelname aan wedstrijden. 

Het team van dansdocenten van Dance Departement

Dance Departement is zo’n 12 
jaar geleden als onderdeel van 
Sport2Bfit gestart. We spreken 
hier-over met Gabrielle Koree, 
oprichtsters van de dansschool: 
“We zaten toen nog in het ge-
bouw bij van Bemmelen Ruiter-
sport in de Groenendijk.  Ik was 
fitness instructeur maar wilde 
daarnaast graag danslessen ge-
ven. Ik heb namelijk de dansaca-
demie gedaan en dat blijft dan 
toch je passie. We zijn daar met 
2 groepjes kinderen gestart.”

200 leden
Inmiddels heeft de Dance De-
partement ruim 200 leden en 
worden 25 lessen per week ge-
geven door een team van 7 ver-
schillende docenten. “Onze 
jongste leerling is 2 jaar en de 
oudste 67,” vertelt Gabrielle. 
“Aan dansen kun je van heel 
jong tot ouder veel plezier be-
leven. Iedereen kan hier ook op 
zijn eigen niveau aan de gang. 
Kinderen met danstalent die dat 
leuk vinden kunnen bij ons in 
een selectieklas komen om zo 
mee te doen aan demonstraties 
en wedstrijden. En dan zijn we 
best ambitieus en willen bij de 
besten horen!”

Kampioen van NL
Gabrielle: “Vorig jaar waren er 
3 selectieklassen en die zijn alle 
drie Nederlands kampioen ge-
worden bij de bonden waarbij 
wij zijn ingeschreven. Daar zijn 
we natuurlijk heel trots op. Dit 
jaar zijn we zelfs met 4 selectie-
klassen gestart. Ons doel is om 
ook mee te doen bij de Hip Hop 
Kings. Dat is de grootste naam 
op dit gebied en dé wedstrijd-
bond op Europees niveau. We 
hopen op een plek in de top 10.”

Wedstrijden
“De afgelopen periode wer-
den vanwege corona geen live 
wedstijden georganiseerd. Nor-
maal doen we aan zo’n 8 weds-
tijden per jaar mee. Dat is vrij 
intensief en vergt veel tijd van 
de leerlingen en docenten bui-
ten de lessen om. Je bent dan 
een hele dag op pad en vergeet 
ook niet de extra repeti-ties. Dat 
doen onze docenten allemaal 
in hun eigen tijd buiten de be-
taalde lessen om. Vanwege co-
rona is al die extra energie af-
gelopen jaar vooral gaan zitten 
in het maken van mooie video’s 
van de shows. Zo hebben we bij 
een show die over politie ging 
er echte Alphense politieman-
nen bij gehad. Die vonden het 
geweldig om te doen.” Met deze 
videoshows heeft Dance Depar-
tement hoge ogen gescoord op 
de online georganiseerde wed-
strijden!

Shows in Castellum
Onder normale omstandighe-
den geven de leerlingen van 
Dance Departement jaarlijks 
twee shows in theater Castel-
lum, een kleine show in decem-
ber en aan het einde van het 
dansseizoen in juni een grote 
show. Gabrielle: “Castellum in 
nu helaas gesloten. Als we weer 
live mogen optreden in de ko-
mende periode is het vinden 
van een geschikte zaal nog een 
uitdaging.”

Informatie
Wil je kijken of dansen wat voor 
jou is? Meld je dan aan voor een 
gratis proefles via gabriel-le@
sport2bfit.nu. Meer informatie 
over de lessen is te vinden op de 
website dancedept.nu. 
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Zondag 26 september Meet&Greet in Theetuin’t Woutje
Wat zijn de Meet&Greet bijeenkomsten weer leuk en wat fijn dat er weer zo veel mensen op deze 
bijeenkomsten komen.
Op zondag 26 september ontmoeten we elkaar weer bij Theetuin ’t Woutje. Natuurlijk starten we weer 
om 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur. Dit keer zal er weer een mooie quiz worden aange-boden door 
onze eigen Leen. Benieuwd of hij weer leuke vragen heeft kunnen bedenken. Onge-twijfeld zal er een 
rubriek “uw eigen Groene Hart Koerie” zijn dus even van te voren deze goed doornemen kan u zeker 
van pas komen.

Tot zondag 26 september, u komt toch ook 
want samen is zoveel leuker……………….

Zaterdag Burendag: opening Dorpshuis De Som

Komt het zien, 
komt het zien!

door Bernadette Verhoef

Op 25 september opent dorpshuis De Som officieel de deuren. Van 11.00 tot 16.00 
uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen en om onder het genot van een 
hapje en drankje kennis te maken met de gebruikers en met de nieuwe coördina-
tor, Nancy van der Zalm. 

Rondleiding en meer
De gebruikers geven alvast een 
voorproefje van wat er zoal te 
doen is: workshops, demon-
straties, rondleidingen en voor-
lichting door bijvoorbeeld de 
energiecoaches van Habeko en 
de gemeente. Om 14.00 uur 
zal wethouder Kees van Velzen 
het dorpshuis officieel openen. 
Daar zal op worden ‘geproost’ 
met een ijsje. Voor kinderen 
zijn er o.a. suikerspinnen, een 
springkussen, poffertjes. Boven-
dien mogen zij grabbelen in een 
bijzondere jurk.

Burendag
Het nieuwe dorpshuis is al een 
tijdje in gebruik. Sinds eind 
vorig jaar biedt het onderdak 
aan vertrouwde gebruikers als 
Tom in de buurt en de Biblio-
theek Rijn en Venen, maar ook 
aan nieuwe zoals Junis, theater-
school Karibuni, muziekschool 

Hazerswoude en Creatief Rijn-
wou-de. Helaas verliep de op-
startperiode niet geheel vlekke-
loos. Daarnaast zorgde corona 
ervoor dat de activiteiten in het 
dorpshuis moeizaam op gang 
kwamen. Op dit moment is 
het wel mogelijk om dorps- en 
buurthuizen te bezoeken. Alle 
reden om aan te sluiten bij Bu-
rendag 2021.

Ik moet gewoon met 
mensen werken!
Nieuw gezicht in het dorpshuis 
en hopelijk al gauw een ver-
trouwd gezicht is Nandy van 
der Zalm. Zij is sinds 23 augus-
tus de coördinator van De Som. 

Tijd voor een nadere 
kennisma-king.
Nandy is 31 lentes jong en af-
komstig uit Den Haag. Twee 
jaar geleden bracht de liefde 
haar naar Alphen. Begin dit jaar 

kregen zij en haar partner een 
dochtertje. Door de verhuizing 
en de gezinsuitbreiding besloot 
Nandy op zoek te gaan naar een 
baan dichterbij huis. Haar oog 
viel op de functie van coördina-
tor buurthuis bij Participe. Dit 
werk leek haar een logische ver-
volgstap op het werk dat zij tot 
dan deed. In Den Haag had zij 
al een brede ervaring opge-daan 
met hulpverlening aan dak- en 
thuisloze jongeren, ambulan-
te hulp en beschermd wo-nen. 
In haar laatste baan was Nan-
dy beheerder sociaal complex 
bij de grootste Haagse woonco-
operatie. Daarvoor was ze vaak 
in buurthuizen te vinden waar 
ze laagdrempelige spreekuren 
hield, samen met de gemeente 
en andere hulpverleners om on-
der het genot van een kopje kof-
fie vragen van huurders te be-
antwoorden. De stap naar het 
werken in een buurthuis was 

Nancy van der Zalm, de coördinator van de Som 

dus niet groot en leek haar een 
mooie uitdaging: “Ik moet ge-
woon met men-sen werken. 
Daar ligt mijn hart!”

Waarom De Som? 
Nandy vertelt dat zij heel veel 
zin heeft in haar nieuwe baan. 
In de moeizame, valse start van 
het dorpshuis ziet zij de uitda-
ging. Lukt het haar om er sa-
men met de inwoners en de ge-
bruikers een echt, succesvol en 
bruisend dorpshuis van te ma-
ken? Een plek waar mensen zich 
thuis voelen, graag willen ko-
men, andere ontmoeten. Een 
dorpshuis is daarom voor haar 
gevoel ook meer dan een buurt-
huis en dat trekt haar aan.

Blij verrast
Nandy kende Hazerswoude-
Rijndijk voor haar komst hier 
niet. Komende vanuit een gro-
te stad heeft zij inmiddels haar 
beeld van een dorp aardig bij 
kunnen stellen. ‘Er gebeurt hier 
veel door de bewoners zelf. Veel 
meer dan in de stad!’ Tijdens de 
kinderuitmarkt was ze blij ver-
rast met alles wat ze daar zag. 
Het was even spannend om van 
een stad naar een dorp te gaan, 
maar ze voelt zich hier nu al 
thuis: “Hazerswoude-Rijndijk 
is een onwijs leuk dorp. Ik voel 
me al lang geen buitenstaander 
meer en zie er naar uit om sa-
men met de mensen aan de slag 
te gaan.”

Meer dan de deur openen 
en koffie zetten
Om van een buurthuis een suc-
ces te maken moet een coördi-
nator zich inspannen om vrij-
wil-ligers, mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt en stagiai-
res aan zich te binden. Nandy 
kan in elk geval rekenen op de 

steun van Astrid van Diggele. Zij 
woont in Hazerswoude-Rijndijk 
en is de eerste gastvrouw. Elke 
morgen opent zij de deuren en 
zet zij koffie voor de vroege be-
zoeker. Vanaf de zomer zet zij 
zich met hart en ziel in voor het 
dorpshuis. Mensen kunnen dus 
nu al terecht voor koffie, een 
praatje of de krant. Natuurlijk 
is er meer dan alleen koffie of 
thee. Er is ook fris, wat lekkers 
en chips verkrijgbaar voor een 
schappelijk bedrag.

Welke activiteit moet er abso-
luut in het dorpshuis komen?
Op dit moment werkt de mond 
tot mond reclame goed. Sinds 
Nandy in dienst is, zijn er nieu-
we activiteiten aangemeld en er 
is nog plaats voor meer in De 
Som. Op de vraag welke activi-
teit er absoluut nog moet komen 
is Nandy heel resoluut: iets leuks 
voor kinderen! Bo-vendien wil 
zij in samenspraak met de jon-
gerenwerker bekijken op wel-
ke manier jongeren een plekje 
kunnen vinden in het dorps-
huis. Niet om problemen voor 
te zijn of op te lossen maar ge-
woon omdat ook zij erbij horen.

Open dag
Op 25 september kun je tus-
sen 11.00 - 16.00 uur een kijk-
je nemen in dorpshuis De Som, 
Jo-seph Haydnlaan 5 in Ha-
zerswoude-Rijndijk. Ontmoet 
Nandy. Kom en maak een praat-
je met vertegenwoordigers van 
o.a. Tom in de buurt, de bieb, 
Creatief Rijnwoude, Alphen Vi-
taal, Muziekschool Hazerswou-
de, Dorpsoverleg Hazerswoude-
Rijndijk Oost, Habeko Wonen, 
de gebiedsadviseur en andere 
mensen van de gemeente Alp-
hen aan den Rijn, Junis (Mees-
terlijk en Klassewerk). Tot dan!
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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.

HELAAS,
VERKOCHT!

MOETEN WEEEN HOGER BOD DOEN?

NU ONS HUIS VERKOPEN OF WACHTEN?

OVERVERHITTE 

WONINGMARKT

SORRY, ALLE 
KIJKDAGEN
ZITTEN VOL

Uw NVM Makelaar voor verkoop, aankoop, taxatie en hypotheek

071 341 66 36  •  yvonnesegaar.nl

Weet jij het ook niet meer 
op de huidige woningmarkt?

Kom, vrijblijvend en zonder afspraak, op zaterdag 2 oktober 
tussen 10:00 en 13:00 uur bij ons op kantoor en stel al je vragen!

Heel Nederland zit al maanden met vele woon- 

vragen en daarom is de NVM Open Huizen Dag 

vernieuwd. Dit keer geen woningbezichtigingen, 

maar je kunt nu op zaterdag 2 oktober zonder 

afspraak naar Yvonne Segaar Makelaars voor 

al jouw vragen en deskundig advies!

Kom vrijblijvend langs: Pr. Bernhardstraat 25 

in Koudekerk aan den Rijn. Koffie en thee met iets 

lekkers staat voor je klaar.

Komt deze dag niet uit? Maak dan een afspraak 

via 071 341 66 36 dan komen we er met elkaar uit.

Yvonne Segaar Makelaars regelt het!

Deze Jonge Held 
heeft je nodig.
Je ziet het vaak niet aan ze, 
maar opgroeien met een 
nierziekte eist ongelooflijk 
veel van kinderen. 

Maar ze geven niet op. Elke 
dag weer vragen deze door
zetters het uiterste van 
zich zelf om gewoon te léven. 
Jonge helden zijn het. Voor 
hén willen wij er zijn. 
Nu en later. 

Geef daarom voor een toe
komst waarin we nierziekten 
kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met 
uw smart
phone en 
doneer 
eenvoudig 
online.

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.

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.
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wel erg veel sigarettenpeuken...
KOUDEKERK EEN STUK SCHONER
Zaterdag 18 september was het World Cleanup Day. Daarom ging weer een aantal vrij-
willigers aan de slag om Koudekerk schoner en mooier te maken. Schonebuurtcoach 
Simone van de gemeente Alphen aan den Rijn hielp ook een handje mee om het dorp 
te ontdoen van flesjes, blikjes, plastic, papier, maar vooral sigarettenpeuken. 

Hopelijk realiseren ook ro-
kers in Koudekerk zich dat si-
garettenpeuken geen afbreek-
baar materiaal zijn en dat ze dus 
thuishoren in de afvalbak en 
niet op straat of in plantsoenen. 

Volgende keer weer?
Op zaterdag 16 oktober a.s. is 
weer een zwerfafvaljutactie 
in Koudekerk. Het oud papier 
wordt  die zaterdag door Aspas-
ia opgehaald en dat is een goede 
aanleiding om onze woonom-

geving zwerfafvalvrij te maken. 
Wonen en leven zonder storend 
zwerfafval maakt per slot van 
rekening ons dorp, onze buurt, 
onze straat mooier, schoner en 
gezelliger. Doet u zelf ook mee 
om uw straat of buurt schoon 
te maken? U kunt afvalknijpers 
gratis lenen om ook zelf aan de 
slag te gaan.  

Contact
Vanuit Actief Rijnwoude fun-
geert kerncoördinator Jolan-

de van Wetten als het centraal 
punt. Mocht je nog materiaal 
willen lenen, dan kun je con-
tact met haar opnemen via jo-
lande@actief-rijnwoude.nl  of 
06-22168847.  

Deze activiteit is een initiatief 
van Actief Rijnwoude, Werk-
groep Duurzaam Koudekerk, de 
schonebuurtcoaches van de ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
een aantal enthousiaste inwo-
ners van Koudekerk. 

Excursie in natuur-
gebied De Wilck
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. orga-
niseert op zondag  3 oktober a.s. een ex-cursie voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in het mooie unieke Na-
tura 2000 natuurgebied: De Wilck

Tijdens deze jaarlijks terugkerende excursie komen we steeds weer 
voor verrassingen te staan. Onze gids verteld onderweg over de 
geschiedenis van het gebied terwijl er o.a. ganzen, toren-valken, 
verschillende weidevogels en hazen te zien zijn. Neem een verre-
kijker mee als je die hebt voor het observeren van de vogels in de 
weilanden. Op zondagochtend is het heerlijk rustig en kan je volop 
genieten van al het moois dat De Wilck te bieden heeft.

We verzamelen om 9.00 aan het begin van de Vier Heemskinde-
renweg (bij de molen de Rode Wip aan de Gemeneweg (N209)) 
en vandaar gaan we richting De Wilck waar we de auto's en fietsen 
parkeren en lopend verder gaan. De 
excursie duurt ongeveer tot 12 uur. 
Kom gerust eens (gratis) kennis ma-
ken met dit gebied en met onze vo-
gelwerkgroep. 

Je hoeft je niet van te voren op te ge-
ven. Voor meer informatie kijk op 
www.vogelsrijnwoude.nl of mail 
naar pr@vogelsrijnwoude.nl .

Buitenruimte Inloophuis 
Koudekerk is nu klaar!
Het heeft even geduurd maar ook de buitenruimte van het ‘Inloophuis Koudekerk en omgeving’ 
is af. Het Inloophuis is bedoeld voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzor-gers en 
is een gezellige, fraai ingerichte accommodatie, ondergebracht bij MFC De Ridderhof.

De buitenruimte is een gezellig terras met tafeltjes, stoelen en planten. Wat er nog aan ontbrak was 
een mooi zonnescherm.  Dit is recentelijk opgehangen, nadat eerst een deugdelijke, veilige bevesti-
ging was aangebracht. 
De bezoekers van het Inloophuis genieten er van, zoals uit bijgaande foto blijkt.
De inrichting van de buitenruimte is mogelijk gemaakt door een donatie van Fonds Alphen, waarvoor dank!
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Kleine advertenties
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

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

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Habeko wonen bij feestelijke 
opening dorpshuis De Som
Op zaterdag 25 september vindt de officiële opening plaats van het nieuwe 
dorpshuis De Som (voorheen De Meester) in Hazerswoude-Rijndijk. Woning-
corporatie Habeko wonen is er ook bij met een stand, samen met Stichting Be-
wonersbelangen Habeko wonen.

Als lokaal gewortelde organisatie is Habeko blij met de opening van een ontmoetingsplek zoals 
dorpshuis De Som. Het dorpshuis is gevestigd in de oude Rhynenburchschool.
“Buurt- en dorpshuizen spelen een grote rol in de leefbaarheid van een dorp of wijk,” zegt Jo-
landa Kerkvliet van Habeko. “De oude Rhynenburchschool in de Joseph Haydnlaan is bij iedereen 
in Hazerswoude-Rijndijk wel bekend. Je stapt heel gemakkelijk even binnen. Inwoners - jong en 
oud - ontmoeten elkaar in een gezellige omgeving, ondernemen activiteiten samen of maken ge-
bruik van voorzieningen zoals de bibliotheek. Ook zijn maatschappelijke organisaties als Tom in 
de Buurt en Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude in het dorpshuis makkelijk vindbaar voor 
de doelgroep.”

Informatie over SBHw-energiecoach 
Ook aanwezig op 25 september is Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw). Zij ver-
tegenwoordigen de belangen van de huurders van Habeko wonen. SBHw heeft zich de afgelopen 
jaren sterk gemaakt voor het project ‘Energiecoach voor huurders’. Inmiddels zijn er twee gecer-
tificeerde energiecoaches actief die bij huurders thuis gratis en onafhankelijk advies over ener-
giebesparing kunnen geven. 
“Het zijn eenvoudig uitvoerbare tips, zoals het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie,” zegt 
energiecoach van het eerste uur, Ton van der Haven. “Samen lopen we door de woning met als 
doel bewoners meer bewust te maken van hoe ze met simpele oplossingen het energieverbruik 
kunnen verlagen. Dat is goed voor je portemonnee en het milieu.” De energiecoaches zijn vaak 
ook buurtgenoten. Zo leren bewoners elkaar op een leuke manier kennen. 
Wie meer wil weten over huren en de energiecoaches van SBHw, kan tijdens de opening van 
dorpshuis De Som terecht bij de stand van Habeko en SBHw.

Italiaanse pizza, Döner en Grill

is op zoek naar 
PERSONEEL (M/V) 

Neem contact op met ons: 

06-14860323 
of kom gerust langs 
Ambachtsplein 14

Hazerswoude-Dorp 

Avond-
vierdaagse 
in september
Doorgaans wordt de wan-
del-avondvierdaagse eind 
mei, begin juni gehouden. 

Maar In Hazerswoude-Dorp 
ging het dit jaar anders. Door de 
corona-pandemie ging de edi-
tie 2020 al niet door en in mei 
van dit jaar waren de regels ook 
nog te streng om een dergelijk 
evenement te organiseren. De 
enthousiaste organisatie in Ha-
zerswoude-Dorp liet zich niet 
uit het veld slaan en toen de 
regels na de zomer versoepeld 
waren, pakten zij de draad ge-
lijk weer op en besloten alsnog 
in september de editie 2021 uit 
te voeren.

Mooie opkomst
En dat velen daar blij mee wa-
ren, bleek wel uit de opkomst. 
219 deelnemers, terwijl er nor-
maal zo rond de 300 zijn. 
De routes zijn in dit dorp altijd 
bijzonder. Niet alleen over ste-
nen straten, maar veel ook over 
prachtige landpaden en dwars 

door de polders. Het weer werkte ook nu 
in september goed mee en ondanks dat 
er geen gezamenlijke intocht was, geno-

ten de wandelaars van jong tot oud van 
deze vier dagen en haalden met plezier 
hun medaille  bij de finish op. 

TE HUUR/TE KOOP 

OVERDEKTE STALLING in Hazers-
woude-Dorp beschikbaar. Ide-
aal voor aanh./tent/vouwwa-
gen. Bel of bericht naar Jan op 
0642551271

Te huur aangeboden per direct: 
4 k. APPARTEMENT 80m2 in Ha-
zerswoude RD.  Huurprijs € 1125.- 
per mnd. Tel. 06-25328431

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

TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEEL-
GOEDAUTO'S jaren 50/60/70 An-
tiek speelgoed of Pokemon kaar-
ten. tel. 0640022896

DIVERSEN

Nieuw! Popkoor Fame start op 
woensdag-avond 6 oktober in  
De Egel in Hazerswoude-dorp. 
Kijk voor meer info op 
www.popkoorfame.nl 

Sinds 7 september is er weer elke 
dinsdag van de maand KLAVER-
JASSEN in Dorpshuis de Juf-
frouw. Aanvang 20.00, afsluiting 
rond 22.30. Voor de deelname-
prijs van € 4,- p.p. krijgt u een 
gezellige 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.

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is ge-
opend als pluktuin en theetuin 
voor Vrienden. Lees hier hoe je 
Vriend kunt worden: www.voed-
selbosbenthuizen.nl
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Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 

Fietspad tussen Voorweg en PCT-terrein

Gemeente opent poort 
naar dodemansroute
Bezorgde buurtbewoners voelen zich niet gehoord
Bewoners van de Voorweg in Hazerswoude-Dorp zijn zeer verontwaardigd dat zij deze zomer op-
eens geconfronteerd werden met de aanleg van een fietspad tussen de Voorweg en het PCT-ter-
rein. Zonder enig overleg werd er plotseling gewerkt aan een wegbed voor een 3,5 meter brede 
weg tussen de boerderij aan Voorweg 89 en de zorgboerderij Swaenenstijn. 

Zonder enige communicatie vooraf zijn bewoners zelf gaan navragen bij aannemer en gemeente wat 
er ging gebeuren. Nu blijkt er een breed verbindingspad voor fietsers, bromfietsers en ruiters te ko-
men tussen de Voorweg en de uiterste hoek van het industrieterrein en daar loopt het pad dood en 
komt het uit op het wegennet waar geen enkel ruimte is voor fietsers, zelfs geen fietsstrook.
 

Het fietspad zoals het voorgesteld wordt en rechts de huidige situatie

Ecologisch
De plaats waar het fietspad nu aangelegd wordt, was jarenlang een strook met een niet onderhouden 
(voet)pad tussen de bebouwing. In het bestemmingsplan van 2010 werd het pad gemarkeerd als ‘eco-
logisch fietspad’ en zou het ooit een verbinding gaan vormen met het Bentwoud. Op een plattegrond 
van het Bentwoud is de bochtige planning ooit ingetekend, maar nu dreigt het pad een doorgang te 
worden naar het bedrijventerrein. 
Omwonenden krijgen nu visioenen van hardrijdende scooters tussen de fietsers door en scholieren 
die een korte weg naar huis kiezen, dan op een wegennet aankomen waar het verkeer wordt beheerst 
door zware vrachtwagens en waar het voor fietsers levensgevaarlijk is. Inmiddels is er op het indus-
trieterrein ook huisvesting toegestaan voor arbeidsmigranten. In 2010 was daar nog geen sprake van.

 

De loop van het oorspronkelijke fietspad naar het Bentwoud. Nu wordt alleen het eerste stukje aangelegd

Levensgevaarlijk
Het huidige fietspad langs de 
Voorweg, waar dagelijks heel 
veel scholieren langs trekken 
van huis naar school en v.v., is 
ooit een heel doelmatige inves-
tering geweest om fietsers af te 
zonderen van het overige ver-
keer. Bewoners vrezen dat een 
aantal scholieren het nieuwe 
stuk fietspad gaan zien als een 
‘afsnijroute’, maar dan op het 
PCT terrein terecht komen tus-
sen intensief en zwaar vracht-
verkeer, waarvan veel 25m 
lange LZV combinaties. Een le-
vensgevaarlijke situatie die zeker 
voor ongelukken gaat zorgen.

Sinds kort is er een waterpar-
tij/waterberging aangelegd tus-
sen de percelen aan de Voorweg 
en het aan te leggen industrie-
terrein. Bewoners zijn juist blij 
met enige vorm van een groene 
buffer tussen hun grond en het 
sterk uitdijende PCT. Daar dreigt 
nu dit brede pad weer roet in 
het eten te gooien. Temeer om-
dat in het ontwerp ook is voor-
zien dat, evenals langs de Oost-
vaart, dit pad verlicht zal gaan 
worden met een lint van afschu-
welijke lantaarns.

Communicatie
De boosheid van de omwonen-
den zit vooral in het uitblijven 
van enig overleg met de ge-
meente en dat bewoners bij 
herhaling niet geïnformeerd 
worden. Er is, nadat de werk-
zaamheden begonnen waren, 
wel eens een brief met vrijblij-
vende inhoud, bezorgd bij een 
heel beperkt aantal omwonen-
den, maar de meerderheid van 
de Voorweg-bewoners is niet 
op de hoogte gesteld. Veel be-
woners vinden dan ook dat de 
aanleg moet stoppen en ope-
ning pas kan plaatsvinden als 
de fietsveiligheid op het ver-
volgtraject is gegarandeerd. Ook 
vinden zij dat er eerst fatsoenlijk 
overleg moet plaatsvinden. En 
dan niet met individuen en niet 
als alles al in kannen en kruiken 
is, maar tijdig tevoren met alle 
omwonenden en de opdracht-
gever, de gemeente Alphen aan 
den Rijn.
Een volgende stap is nu de aan-
leg van een fietsbrug over de 
vaart langs de Voorweg. Deze 
brug is een essentieel onderdeel 
van het fietspad en hiervoor is 
door de gemeente begin sep-
tember de vergunning verleend. 
Hier tegen kan nog een bezwaar 
worden ingediend.

Plaats waar de brug moet komen en de aansluiting op de Voorweg

door Jan Luuk van Dijk
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Artesia Mix clubkampioen-
schappen groot succes

DE BAAN OP BIJ 
DE BENTHUIZER 
TENNISCLUB!!!
Tijdens de Nationale Sportweek, van maandag 17 
t/m 26 september 2021, wil de Benthuizer Tennis-
club de leerlingen en ouders van de Arnoldus van 
Os school uitnodigen om kennis te ma-ken met de 
tennissport en met de tennisvereniging BTC.
 
De Benthuizer Tennisclub is gelegen aan de Sportlaan in Ben-
thuizen, op steenworp afstand van de Zoetermeerse wijken 
Oosterheem en Noordhove.
De tennisvereniging is goed en veilig te bereiken met de fiets 
vanuit Oosterheem door het Bentwoud en over het fietspad 
langs de Benthuizerplas vanuit Noordhove. De tennisvereni-
ging beschikt over 5 kunstgrasbanen met ledverlichting waar 
praktisch het hele jaar op getennist kan worden.
Voor de leden van BTC worden het hele jaar door veel acti-
viteiten georganiseerd. Zoals, K.N.L.T.B. competities, Onder-
linge competities, Ouder-Kind Toernooien, Clubkampioen-
schap-pen, Rackettrekken, en nog veel meer.....

GRATIS TENNISLES!... en een uurtje vrijspelen!!!
Voor tennislessen bij BTC kan je terecht bij tennisleraar Allard 
Schaap. Tijdens de Nationale Sportweek kan je bij Allard een 
gratis tennisles afspreken. En naast de gratis tennisles kan je 
gerust nog een uurtje vrij blijven spelen. Een racket en ballen 
kan je bij Allard lenen.
Je kan Allard bereiken door hem een e-mail te sturen: info@
astennisservice.nl
Hij is ook de hele week op ons tennispark aanwezig en maakt 
graag een afspraak voor je gratis tennisles!
Tip van Allard: Spreek je gratis tennisles met een goede vriend 
of vriendin af, dan heb je altijd iemand om mee te tennissen!
Voor meer informatie over BTC en een lidmaatschap actie, 
verwijzen we je graag naar onze website: www.benthuizer-
tennis.club

Van der Meer 50+ eendagstoernooi op 24 september
Op vrijdag 24 september organiseert Benthuizer TennisClub 
het Van der Meer 50+ toernooi. Een gezellig toernooi dat 
overdag wordt gespeeld waarbij de dubbel en gemengd teams 
met speelsterkte 7 en 8 in poules tegen elkaar spelen. De deel-
nemers krijgen koffie en een lekkere lunch aangeboden.
Veel tennissers uit de regio doen mee met dit gezellige toer-
nooi.

Binnenkort ook bij 
BTC....PADELLEN!!!
Padel is de nieuwste rage en snelst groeiende (racket)sport 
in Nederland. Op dit moment zijn we bij BTC hard bezig 
met de bouw van 2 Padelbanen.
Wij hopen dan ook medio oktober bij BTC te kunnen Padel-
len!

We zien je graag tijdens de Nationale 
Sportweek op ons tennispark!

WINNAARS BENTHUIZER TENNIS CLUB-
KAMPIOENSCHAPPEN ENKEL EN MIX 2021

32 deelnemers, 38 span-
nende wedstijden, 82 ten-
nisballen ( waarvan er 6 
over het hek verdwenen, 
en 4 definitief zoek raak-
te), heerlijke hapjes en 
drankjes, en een terras vol 
enthousiaste supporters.

Dat waren de ingrediënten van 
het gezelligste tennistoernooi 
van het jaar dat  dit jaar plaats 
vond van 9 tot en met 12 sep-
tember. 

Op een zonovergoten ter-
ras keek afgelopen zondag een 
groot aantal toeschouwers naar 
de zin-derende finale van de 
Artesia Mix kampioenschappen 
in Koudekerk aan den Rijn.

Na de spannende supertie-
break mochten Brigitte van Os 
en Mark Gordijn de 1e prijs in 

ontvangst nemen.

De kampioenen voor de Enkel/Mix bij 
Benthuizer Tennisclub zijn bekend. Deze 
zijn gehouden in de week van zaterdag 4 
september tot en met maandag 13 septem-
ber. Er deden veel leden mee waardoor er 
gespeeld kon worden in poules en daarna 
in een afvalschema.

De kampioenen van 2021 zijn geworden:
➦ Heren Enkel: Gert van der Velden
➦ Mix Dubbel: Linda Jans en 
 Erik Vogels 

We feliciteren de winnaars van harte met 
hun prijs van onze sponsor Allard Schaap 
Tennis Services.

De dubbel clubkampioenschappen staan 
gepland voor 6 tot en met 14 november.

De winnaars:
Boven Gert 
van der Velden 

en links
Het koppel 
Linda Jans en 
Erik Vogels


