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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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Is het huidige voorstel het acceptabele compromis? 

Aangepaste oplossing kruis-
punt Hazerswoude-Dorp

door Diana Baak

Er komt ook een van Noord 
naar West afslag op het 
kruispunt in Hazerswoude-
Dorp. Om ruimte te maken 
voor een extra afslag wor-
den de geplande brede mid-
denberm en een aantal par-
keerplaatsen voor Albert 
Heijn opgeofferd. Hopelijk 
ligt er nu een voorstel dat 
op brede steun van de inwo-
ners van het dorp kan reke-
nen. 

Een Oost-Zuid afslag is ook na-
der bekeken, maar blijkt niet 
haalbaar. Verder wordt onder-
zocht of de Oude Gemeneweg 
bij Albert Heijn kan worden 
afgesloten, wordt de bushalte 
naar de noordkant verplaatst en 
wordt de rotonde Weidelanden 
in zuidelijke richting verlegd 
om de wijk te ontzien. Dat heb-
ben wethouder Kees van Vel-
zen en Peter Versteeg, voorzitter 
van de Raadswerkgroep ‘Ver-
keer Boskoop Hazerswoude’, af-
gelopen donderdag aan betrok-
ken partijen in het dorp en aan 
de gemeenteraad gemeld. Met 
een amendement had de Raads-
werkgroep aangedrongen op 
het zoeken naar optimalisaties 
op het raadsbesluit van 18 fe-
bruari. Door mobiliteitsspecia-
list Goudappel is hiervoor een 
studie uitgevoerd, maar daarin 
bleek de mogelijkheid om van 
noord naar west te gaan niet 
opgenomen. Versteeg: “Voor 
het dorp is belangrijk dat er zo-
wel vanuit het Noorden als het 
Zuiden afslagen blijven vanaf 
de Gemeneweg/N207 links en 
rechtsaf de Dorpstraat in. An-
ders moet er vele kilometers 
worden omgereden en wordt de 
ene kant van het dorp zwaarder 
belast met verkeer dan de ande-

re zijde. Bij het minste geringste 
zit het dorp ook op slot als er 
maar één afslag is. Dat is geen 
acceptabele situatie.”

Optimalisatie, maar geen 
tunnel
De meest optimale oplossing 
voor het dorp is een tunnel, 
maar die is vanwege de hoge 
complexiteit en kosten geen op-
tie voor zowel provincie als ge-
meente. “De Gemeneweg is een 
provinciale weg en de provin-
cie legt daarom prioriteit bij een 
goede verkeersdoorstroming. 
Tegelijkertijd zijn er de belan-
gen van de inwoners van het 
dorp. Die moeten gemakkelijk 
hun dorp in- en uit kunnen rij-
den, maar ook zo min mogelijk 
hinder ondervinden van passe-
rend verkeer dat niet het dorp 
als bestemming heeft. Aanvan-
kelijk werd door Goudappel in 
hun optimalisatiestudie maar 
één afslag bij de Dorpsstraat 

voorzien, want voor een extra 
rijstrook voor een 2e afslag was 
geen ruimte. Voor ons als werk-
groep onacceptabel en we heb-
ben nogmaals de eis van twee 
afslagen richting Dorpsstraat op 
tafel gelegd,” aldus Versteeg. 

Buiten de kaders denken
Versteeg: “Na opnieuw bekij-
ken is nu een oplossing gevon-
den door een strook van de hui-
dige parkeerplaats voor Albert 
Heijn te gebruiken en tevens te 
onderzoeken of de Oude Geme-
neweg afgesloten kan worden 
aan de kant van de Dorpsstraat.  
Ook wordt de bushalte ver-
plaatst naar de noordzijde van 
het kruispunt. Van de 70 par-
keerplaatsen die er nu zijn zul-
len er maximaal 10 verdwijnen 
en er wordt nog geprobeerd dat 
aantal te verkleinen door de ge-
plande groene middenberm te 
versmallen. De bewoners van de 
westzijde van de Dorpstraat krij-
gen in het voorstel wel weer iets 
meer verkeer langs, maar altijd 
nog minder dan nu het geval 
is. Wij denken dat we met deze 
oplossing de pijn van verkeers-
druk zo goed mogelijk hebben 
ondervangen en dat alle de-

Kruispunt Hazerswoude-
Dorp - nieuwe situatie
• Vanuit de richting van de N11 (noord) kan men zowel 

rechts (oost) als links (west) afslaan naar de Dorpsstraat.
• Vanuit de richting van de Hoogeveenseweg (zuid), kan 

men op het kruispunt alleen rechtsaf naar de Dorpsstraat 
(oost). Wil men naar de westelijke kant van het dorp, dan 
kan dat via rotonde en de Zuidwest ontsluiting. 

• Komend vanuit de Dorpsstraat Oost (zijde AH) kan men 
rechtsaf slaan richting de N11. Wil men naar het zuiden 
richting Hoogeveenseweg dan kan men bij de nieuw aan te 
leggen rotonde Noord (Sportparklaan) keren.   

• Komend vanuit de Dorpstraat West kan men linksaf 
(noord) naar de N11. Wil men naar het zuiden richting 
Hoogeveenseweg, dan moet men het dorp via de Zuidwest 
ontsluiting en rotonde verlaten.

• Vanuit de Dorpsstraat kan men rechtdoor van oost naar 
west en van west naar oost. 

len van het dorp een evenredig 
stukje van de last dragen. Nee, 
het is geen tunnel, maar binnen 
de mogelijkheden wel het meest 
optimale. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat we ook onder de in-
woners draagvlak voor dit voor-
stel vinden.”

14 oktober in de raad
Er is gepeild of er draagvlak 
voor dit nieuwe voorstel is in 
de raad en dat is er volgens wet-
houder Van Velzen. “Wel moet 
ik dit nog verder met de Provin-
cie afstemmen, want het aan-
passen van de plannen kost tijd. 
Met een maximale vertraging 
van 2 maanden moet het echter 
wel lukken. Ook moeten de in-
woners en groepen van belan-
genbehartigers nog hun zegje 
kunnen doen over dit aangepast 
voorstel. Gezien de tijdsdruk 
die erop staat is er mogelijk-
heid gecreëerd tot inspreken in 
de raadsvergadering van 14 ok-
tober.” 
De wethouder benadrukt hierbij 
wel dat het besluit in het colle-
ge al is genomen en er op voor-
hand al steun is voor het voor-
stel in de gemeenteraad. 

 Het - inmiddels beruchte - kruipunt in Hazerswoude-Dorp gaat op de schop. Foto gemeente Alphen /d Rijn
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Familieberichten

 “Dood ga ik nog lang niet, 
althans dat was ik niet van plan. Toch 
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig 
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak 
namelijk een historisch document over 
onze familie. 
 Het wordt een fi lm waarin je zes 
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste 
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie 
je mijn opa - zeilend - op het Tjeuke-
meer in Friesland. 
 Ik ben nu de oudste in de lijn en 
dat zet je wel aan het denken. Ik wil 
iets meer nalaten dan een urn. Daarom 
maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.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

“Kom pak het leven weer op
Dan zul je merken 

dat ik mij in elk moment verstop”

Tot het laatst toe hoopvol en positief. 
Maar door haar lichaam in de steek gelaten, 

hebben wij moeten laten gaan mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

schoonmoeder en oma

Wijnanda F rancina Wilhelmina 
K oot-de Graaff

N anda

*26 augustus 1943        † september 2021

Harry
Anita en Kees, Jasper, Tessa en Thomas

Thea en Peter, Nikolaj, Britt en Lars
Karin en Patrick, Torben en Julia

Marga en Sjaak, Noor en Fien
Arthur in liefdevolle herinnering

 
Spookverlaat 3, 2394 MZ Hazerswoude Rijndijk

De afscheidsplechtigheid heeft 
dinsdag 5 oktober plaatsgevonden.

Alzheimer Café - Rijnstreek

In Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57, 2408 NV te Alphen aan den Rijn wordt donder-
dagavond 14 oktober a.s. het Alzheimer Café gehouden. Het thema van de avond is: 

“ VERSCHILLENDE VORMEN VAN DEMENTIE”.

Tijdens het aankomend Café komt aan de orde:
 Wat is dementie en wat zijn de verschijnselen? Welke vormen van dementie zijn er en welke stap-
pen moeten worden ondernomen voordat de diagnose wordt gesteld? Zijn er behandelmogelijk-
heden? Hoe om te gaan met de acceptatie, na de diagnose.
Hoe om te gaan met vragen betreffende het levenseinde?

Een deskundige zal uitleg geven over het geheugenonderzoek, de verschillende vormen van de-
mentie en de behandelroute. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Het Alzheimer Café wordt iedere tweede donderdagavond van de maand gehouden.
De avond wordt begeleidt door mevr. Netty Dronkert, Casemanager Dementie. 
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 21.15 
uur, de toegang is gratis. In verband met het Coronavirus en de beperkte zaalruimte is van tevo-
ren aanmelden verplicht. Dit kan telefonisch naar telefoonnummer 06 20 95 09 04.
Er is live muziek.

Als ik er niet meer ben,  
zal in de tuin van dit huis

boven het warrig bladergedruis
een merel net zo helder zingen

en als ik onder de zoden lig
dan zal mijn zoon nog eens een merel horen klinken

en hij zal weten wie ik was

Dankbaar dat hij de rust heeft gevonden.

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen, laten 
wij u weten dat van ons is heengegaan mijn lieve vader en 

onze opa

Henk Vervoort
3 december 1940 † 28 september 2021

Cok Vervoort – Bogaards †

Walter †

Barry & Kirsten
Mees & Noah

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrij-
dag 1 oktober. Waarna Henk is begraven op de algemene be-
graafplaats in Hazerswoude-Dorp bij zijn geliefde vrouw en 
zoon.

Wij zijn zeer dankbaar voor de liefdevolle en goede zorgen 
van de medewerkers van de Herbergier Hazerswoude-Rijn-
dijk, waar Henk de afgelopen 3,5 jaar heeft gewoond. 

   Sarah Jongejan 
   Uitvaartbegeleiding 

   0172 601156 
                - Nooit Vergeten - 

        www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl 

       Met oprechte aandacht, tijd en vanuit het hart 
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Thuis in uw dorp!2021

Habeko wonen is 
huisvester voor iedereen

Er zijn vier groepen mensen die onder de bijzondere toewijzing vallen. Zoals urgenten: 
mensen die niet in hun woning kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld om gezondheidsre-
denen. Ook huurders die in een huis wonen dat wordt gesloopt, krijgen voorrang bij het 
zoeken naar een andere woning. Dit zijn de stadsvernieuwingsurgenten.
“Dan zijn er nog twee groepen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning,” zegt 
Cyriel van der Heijden, adviseur Strategie & Beleid van Habeko. “Mensen die uitstromen 
uit een zorginstelling zoals de GGZ of maatschappelijke opvang. Ook vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning – statushouders – helpen wij aan een woning. Habeko is een 
huisvester voor iedereen en dus ook voor mensen die een tweede kans verdienen.”

Regionale en landelijke afspraken
Voor de uitstroom van mensen uit zorginstellingen en maatschappelijke opvang gelden 
regionale afspraken. Per jaar levert Habeko zes woningen aan deze groep. Wij besteden 
veel aandacht aan deze huurders. Ook maken we voor hen goede afspraken met zorg- 
instellingen en hulpverlening, zoals Tom in de Buurt en Kwadraad.
Van der Heijden: “Voor het huisvesten van statushouders gelden weer landelijke afspra-

ken. Elke gemeente in Nederland moet een aantal statushouders  
opnemen. Vorig jaar hebben wij zes woningen toegewezen aan status- 
houders. Zij worden ook nog langdurig begeleid bij hun inburgering.  
Zo voelen deze huurders zich snel thuis.”

Weinig nieuwbouw
Cyriel van der Heijden: “Vaak wordt gedacht dat de wachttijd voor een sociale 
huurwoning zo oploopt omdat er ook woningen worden toegewezen aan bijvoor-
beeld statushouders. Dit is echter niet de oorzaak. Voor de hele regio Holland Rijn-
land geldt dat 75-80 procent van de woningen wordt verhuurd aan woning- 
zoekenden en 20-25 procent aan bijzondere groepen. Voor Habeko liggen de cijfers 
voor bijzondere groepen zelfs nog lager: 10 tot 15 procent. Wel speelt mee dat  
woningcorporaties lange tijd te weinig mogelijkheden hebben gekregen om te bouwen.  
Er zijn steeds meer woningen nodig omdat de bevolking groeit, maar ook omdat het 
aantal personen per woning steeds verder afneemt. Habeko gaat de komende jaren dan 
ook flink bouwen.” 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Als woningcorporatie is het onze plicht om mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning een passende woning te bieden. 
Het overgrote deel van onze woningen wordt toegewezen via WoningNet Holland Rijnland, waarvan 40 procent met lokaal maatwerk. 
Slechts een klein aantal woningen wijzen wij zelf toe aan bijzondere doelgroepen. 

Ventileren: Juist in de  
herfst en winter 
Voor een gezonde lucht in huis is ventileren en regelmatig  
luchten van belang. Juist in de herfst en winter.
Kijk voor meer informatie op www.habekowonen.nl

Buren komen gezellig samen
Eindelijk! Buren en buurtgenoten kunnen weer gezellig samenkomen. Door 
corona lagen tal van activiteiten de afgelopen anderhalf jaar stil. Des te leuker is 
het om elkaar weer te zien en bij te praten. 

Voor de bewoners van 
Albrechtstaete in Koudekerk aan 
den Rijn organiseerden Maria 
van Saase en Jolanda Kerkvliet 
van Habeko een speciaal koffie-
uurtje. Maria van Saase:  
“Ons motto is: Wij kennen 
elkaar, maar kent u elkaar ook?  
Er zijn veel nieuwe mensen in 
Albrechtstaete komen wonen. 
Gezellig koffiedrinken is een 
leuke manier om elkaar wat  
beter te leren kennen. De bewoners genoten in de grote hal op de eerste verdieping  
van koffie en thee met een lekkere petit four erbij.”  Het initiatief om samen koffie te 

drinken werd enthousiast ontvangen en 
wordt mogelijk ook overgenomen door  
de bewoners. 

De bewoners van ‘t Regthuys in 
Hazerswoude-Dorp kennen deze traditie al 
veel langer en pakken het ook weer actief 
op. Bovendien kwamen bijna alle bewoners 
daar onlangs nog samen voor een gezellig 
diner in het atrium.

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

Feestelijke sleuteluitreiking 
Herman Heijermansstraat
Negen maanden na het slaan van de eerste paal is het zover. De zes 55+-woningen in 
de Herman Heijermansstraat in Hazerswoude-Rijndijk zijn officieel opgeleverd. Voor 
mevrouw Van der Zalm-Prijs was het een extra feestelijk moment. Zij ontving haar sleutels 
uit handen van wethouder Gerard van As. Natuurlijk hoorde daar ook een prachtig 
boeket bloemen bij. De nieuwe bewoners zijn allemaal huurders van Habeko die een 
eengezinswoning achterlaten. Daarmee komt een nieuwe reeks verhuizingen op gang. 

Het project op de voormalige locatie van zwembad De Dolfijn is tot stand 
gekomen in samenwerking met de buurt. De omwonenden kregen na de feestelijke 
sleuteloverhandiging dan ook de gelegenheid om de Nul op de Meter-woningen van 
binnen te bekijken. Iedereen is het erover eens: het blokje woningen ligt op een 
prachtige plek in Hazerswoude-Rijndijk. Aan het water en op loopafstand van winkels 
en belangrijke voorzieningen. Na de uitreiking van de sleutels kan het schoonmaken, 
verven en behangen beginnen. 

‘t Regthuys

Al brechtstaete
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Britt en Thomas in 
"Dansmarathon"
Deze week kreeg de re-
dactie een melding van 
Britt Bezuijen en Thomas 
Klerks, "Wij doen mee 
aan het gloednieuwe tv 
programma van SBS6 ge-
naamd: ‘de Dansmara-
thon’. Hier dansen 100 
koppels 50 uur lang voor 
het goede doel, en dat al-
lemaal op nationale tele-
visie"! 

De komende weken gaan 
wij u uiteraard op de 
hoogte houden van het 
wel en wee van Briit en 
Thomas, te beginnen met 
een kennismakingsinter-
view in onze komende 
edities. We wensen Bri-
it en Thomas al vast veel 
succes bij de deelname!!

Stem op Nathan bij de National 
Geographfic Fotowedstrijd

Nathan aan het "werk" met de camera....

Deze week ontving de redactie ook een mail van Nathan Gillissen uit Benthuizen 
met de vraag of we er aandacht aan konden besteden omdat hij dan meer stemmen 
kon winnen voor zijn deelname aan de National Geographic Fotowedstrijd (voor 
junior fotografen). Dat doen we natuurlijk graag!

De foto van Nathan  - ff bruinen - waarmee hij aan de wedstrijd meedoet. Mooie foto toch?

Kennismaken
"Mijn naam is Nathan, ik ben 
11 jaar en zit in groep 8 van de 
school met de Bijbel in Bent-
huizen. Natuur vind ik erg inte-
ressant ook hou ik van voetbal. 
Mijn vader heeft ook een foto-
toestel daar mocht ik wel eens 
foto's mee maken.
Dat vond ik zo leuk dat ik zelf 
ook een spiegelreflexcamera 
wilde kopen. Daarom ging ik 
op marktplaats zoeken naar een 
camera. Ook ging ik lezen en 
filmpjes kijken hoe ik het beste 
foto's  kon maken.
Ik hoorde dat mijn oom ook een 
camera had die hij niet meer ge-

bruikte. Daarom vroeg ik aan 
mijn oom of ik die misschien 
mocht kopen".

Gelukje..
"Toen zei mijn oom dat ik hem 
mocht hebben omdat hij er toch 
niks meer mee deed. In de zo-
mervakantie ging ik met mijn 
vader oefenen. En ook nu ga ik 
nog regelmatig met mijn vader 
foto's maken.  Hij met zijn toe-
stel en ik met het mijne. De ene 
foto lukte beter dan de andere 
maar de foto van de libel vond 
ik het mooiste. Toen ik hoorde 
dat er een fotowedstrijd was heb 
ik deze foto ingestuurd. Ik heb 

de foto "ff bruinen" genoemd 
en misschien kan ik er wel een 
prijs mee winnen...."

Stemmen nodig!
"Helpt U mij aan een stapje 
dichter bij de publieksprijs door 
op mijn foto te stemmen.
h t t p s ://w w w. n a t g e o j u -
n i o r . n l / f o t o w e d s t r i j d /
inzendingen/?photo=1960
Als u op de website komt om te 
stemmen ziet u dat de foto op 
naam van mijn moeder staat, 
maar dat komt doordat hij via 
haar mail adres ingestuurd is. 
Vast bedankt voor de moeite om 
uw stem uit te brengen"!

https://www.natgeojunior.nl/fotowedstrijd/inzendingen/?photo=1960

CJG-Webinar – 
Pubers zijn leuk! 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking 
met Tischa Neve een webinar voor ouders over pubers.

Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast 
leuk en lief kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuit-
staanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het dwarse en 
stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit voor een kind 
zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee 
om? Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe kan je 
de lol weer inzien van die worstelende puber?

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je com-
puter, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je 
op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie op op-
voeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positiviteit 
en vooral gericht op ontdekken wat werkt voor jou en jouw kind. 
Want elke puber is anders en elke ouder ook. 

Heb jij een (aanstaande) puber tussen de 10 en 16 jaar thuis en vind 
je het leuk om eens helemaal in de wereld van een puber te dui-
ken? Meld je dan snel aan bij dit webinar bomvol inspiratie en tips! 

AANMELDEN
Dit webinar vindt plaats op 
dinsdag 9 november 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl.

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

Likdoorns
Nu het tijd is om de slippers en sandalen te verruilen voor dichte schoenen, 
valt het u misschien opeens op: er zit een rare bobbel op uw teen. Wat is 
dat nu?

Een likdoorn
Die knobbel is een likdoorn. Hij zit vaak boven op de tenen of tussen de te-
nen en vaak daar waar uw schoen drukt op de huid. Dit kan best gevoelig 
zijn, vooral bij lopen. Likdoorns, ook wel een eksteroog genoemd, komen 
voornamelijk voor bij volwassenen. Bij kinderen zitten op die plekken ove-
rigens vaak wratten.

Wat is eelt?
Eelt is harde, dikke huid. Het zit op plekken waar veel druk op uw huid 
komt, bijvoorbeeld onder uw voet. Zo beschermt het eelt de huid. Als de 
druk op een plek op de voet te groot wordt kan een likdoorn ontstaan. Dat 
is een plek waar het eelt heel dik wordt en naar binnen groeit.

Hoe kom je er aan?
Daar waar de huid vaak wordt belast, vormt de huid zelf eelt als een soort 
beschermlaag. Eelt zit vaak op de hiel of bovenop of aan de zijkant van een 
teen. Als de druk hoger wordt, ontstaat er meer eelt waardoor er een dikke 
laag ontstaat die dan naar binnen groeit. Die druk ontstaat door nieuwe/te 
kleine of slecht passende schoenen, door een veranderde/scheve stand van 
de voeten of tenen of door overgewicht.   

Hoe kom je er af?
Likdoorns zijn vervelend en soms ook pijnlijk, vooral bij het lopen, maar ze 
kunnen gelukkig geen kwaad. Het mooie is dat ze vaak vanzelf weer ver-
dwijnen zodra de oorzaak wordt weggenomen. Dus als u andere schoenen 
gaat dragen die beter passen, heeft u kans dat de likdoorn vanzelf weer ver-
dwijnt. Andere tip: soms kunnen steunzolen de druk verminderen. 

Hulp 
U kunt bij voetproblemen altijd advies vragen aan een podoloog of de pe-
dicure vragen de likdoorn te verwijderen. Als u er echt veel last van heeft, 
kan u de huisarts vragen een zalf voor te schrijven die de eeltlaag wat zach-
ter maakt.  Als echt niets helpt kan de huisarts de eeltlaag weg snijden.

Informatiebijeenkomst concept Ruimtelijke Visie 
“Oostvaartpark” woensdag 20 oktober 2021
In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte om in 
de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien. Om voldoende woonruimte te kunnen 
blijven bieden, is binnen de gemeente een onderzoek gestart naar nieuwe locaties om 
ruimte te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven, waaronder woningbouw. 

De locatie Oostvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk is één van de mogelijke locaties. 
Oostvaartpark betreft het gebied ten oosten van de woonkern Hazerswoude-Rijndijk. 
Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie 
Oostvaartpark een concept Ruimtelijke Visie opgesteld.

Op woensdagavond 20 oktober 2021 van 19.00 tot 21.00 uur vindt een 
informatiebijeenkomst plaats over het concept Ruimtelijke Visie voor Oostvaartpark. 
De bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden in De Som aan de Van Brakelstraat 3 te 
Hazerswoude-Rijndijk. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij voornamelijk stil staan bij 
de inhoud van de opgestelde concept Ruimtelijke Visie en u tevens informeren over het 
vervolgtraject. De tijdens de informatiebijeenkomst geplaatste opmerkingen worden 
betrokken bij de uitwerking.

Aanmelden
Indien u deel wenst te nemen aan de informatiebijeenkomst kunt u zich tot en met 
maandag 18 oktober 2021 aanmelden via: oostvaartpark@alphenaandenrijn.nl. Houdt 
u er rekening mee dat dat deelname alleen mogelijk is met een bewijs van vaccinatie 
digitaal of op papier. Mocht u dit op locatie niet kunnen aantonen is het helaas niet 
mogelijk de bijeenkomst bij te wonen.

Bietenoptocht 
2021 in aantocht!
Zaterdag 9 oktober a.s. organiseert de stichting Evenementen Com-
missie Benthuizen (ECB), in het kader van de suikerbietencampagne, 
de jaarlijkse Rabobank Bietenoptocht weer. Het thema van dit jaar is 
Ridders en Prins(essen). 

Net als voorgaande jaren, vindt de Bie-
tenoptocht weer plaats bij Molen de 
Haas. Tussen 10:30 uur en 12:30 uur kun 
je op het plein voor de molen een biet 
ophalen. Mocht je hulp nodig hebben bij 
het uithollen van je biet, kun je hier ook 
terecht tot 12:30 uur.
Alle versierde bieten dingen mee naar 
leuke prijsjes. De jury zal tussen 18:30 
uur en 18:55 uur bij Molen de Haas de 
bieten beoordelen. Kom op tijd om met 
je biet aan de jury te tonen. Zorg dat je 
op je jas een sticker hebt met duidelijk je 
naam en je leeftijd erop, zodat de jury 
kan zien wie je bent.
Om 19.00 uur vertrekken we voor een 
optocht door Benthuizen, onder begelei-
ding van drumfanfare Vios uit Zoeter-
woude. Om 20.00 uur eindigt de optocht 
weer bij Molen de Haas, waar de prijsuit-
reiking zal plaatsvinden. 

Bij de optocht gelden de corona-maat-
regelen zoals door de overheid aangege-
ven, dus blijf thuis bij klachten.
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Oproep aan alle 
50- plussers
Wilt u als 50-plusser de politiek 
aanspreken? Dat kan op de 
Senioren bijeenkomst, woensdag 17 
november 2021 in Avifauna aan de 
Hoorn in Alphen aan den Rijn. Wij 
stellen u de vraag:

HOE DENKT U OVER ONZE GEMEENTE?
Wilt u iets zeggen over het sociaal domein, de plaatselijke politiek en hun 
aanpak dan kunt u dit kenbaar maken aan het Overleg Samenwerkende 
Ouderenorganisaties (OSO). 
De ingezonden suggesties, ideeën, opmerkingen enz. worden besproken met 
personen die betrokken zijn met het sociaal domen en de politieke partijen.  
Inzenden voor 18 augustus naar: 
seniorenbijeenkomst@oso-alphen.nl

Uit de inzenders worden twee senioren uitgenodigd om hun bijdrage te komen 
toelichten op 17 november in Avifauna. 

Met het hoofdthema:

”Prettig ouder worden is een uitdaging”! 
Waar kan uw inzending over gaan?

POLITIEK DICHTBIJ
• Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die 

ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysie-
ke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en be-
stuurders. Het OSO wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat 
er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

MENSEN CENTRAAL, NIET DE REGELS.
• Inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat onze gemeente doet en hoe 

deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder 
uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van de Alphenaar zelf.

INCLUSIEVE SAMENLEVING
• Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid ver-

kleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waar-
dig ouder worden.

VOLDOENDE INKOMEN VOOR OUDEREN
• Lokaal armoedebeleid
• Ouderenwerkeloosheid omlaag

INTEGRALE AANDACHT VOOR WONEN, ZORG & WELZIJN
• Goede ouderenzorg
• Samenspel tussen hulpverleners
• Voldoende passende woningen voor senioren

EEN VEILIGE GEMEENTE
DIGITALISERING ZONDER UITSLUITING

Het OSO is er voor alle 50-plussers in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Vrijwilligers gezocht
Voor de volgende functies worden vrijwilligers gezocht:

Tom in de buurt 
Rijnwoude
Is dringend op zoek naar vrijwilligers die 
boodschappen willen doen voor ouderen. 
Het lukt veel ouderen niet meer om zelf de boodschap-
pen te doen, en hebben een helpende hand nodig. 
Als u die ondersteuning wilt bieden, laten het ons dan weten. De ouderen zullen u 
dankbaar zijn. 

Heeft u interesse in een of meerdere functies, neemt u dan contact op met Tom 
in de buurt Rijnwoude via Elly van Doijewaard: 06-42339181 of Saskia Posthu-
ma: 06-81256668. U kunt ook mailen naar: team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

Wilt u als vrijwilligersorganisatie ook dat uw vacature in de krant wordt uitgelicht, laat het ons 
weten. Dan zorgen we ervoor dat deze in de volgende vacatureladder wordt vermeld. 
Bent u ook al bekend met onze vacaturebank voor vrijwilligers en vrijwilligersorga-
nisaties ? Neem een kijkje op www.tomindebuurt.nl en klik op vrijwilligers.
In de vacaturebank staat een aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Ook uw vacature kan daarin worden gezet, zodat mensen die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk ook uw vacature kunnen vinden. Heeft u vragen hierover, 
neem contact op met Tom in de Buurt, telefoonnummer 088-9004567

Theaterconcerten 
met jaren 
zeventig muziek
in de Top-2000 zijn de jaren zeventig het meest voorkomende decennium. Misschien 
dat de liefde voor dit tijdperk voortkomt uit het verlangen naar de tijd waarin alles 
nog onbezorgd was. Parkvilla organiseert drie theatervoorstellingen waar dit popu-
laire genre de boventoon voert.

Vera van der Poel komt op 23 oktober met de show All I want is Joni. Joni Mitchell is 
een van de belangrijkste vrouwelijke singer-songwriter. Vera vertelt over Joni’s leven 
en de achtergrond van de songs. Ze laat samen met gitarist Andreas Suntrop naast een 
heel scala van Joni songs ook eigen nummers horen. 

Op 25 november komt Esther Groenenberg met band. Zij zingt repertoire van Car-
ly Simon, Janis Ian, Carole King. Samen met verhalen en geestige anekdotes is deze 
show een liefdevol muzikaal document. In het nieuwe jaar op 14 januari komt er een 
Neil Diamond tribute van de Diamonds on the Rocks. Een schare van rasmuzikanten 
spelen de bekende en populaire nummers van deze wereldster.

Meer info en tickets:  www.parkvilla.nl
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten

Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 10 oktober  09.30 uur Ds G.H. Vlijm; 

18.00 uur Ds A.P. Pors 

 U kunt de dienst ook volgen via 

hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zondag 10 oktober 10.00 uur 

 Mw H.J. van Dam-Pieters, Utrecht

Geref. Gemeente Zondag 10 oktober  09.30 uur Leesdienst; 

19.00 uur  Ds M.H. Schot 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 10 oktober 09.30 uur 

 Eucharistieviering met voorg. Past. L. Peeters 

Voor actuele informatie zie: 

 www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 10 oktober   09.30 uur 

 Dhr. Leo Koot, Leiderdorp 

 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 10 oktober   

 09.30 uur Ds A.B. van Campen

 18.30 uur Ds J. Overeem, Waddinxveen

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 10 oktober Brug-
kerk 09.00 uur: Dominee E. 
Ezinga  
Zondag 17 oktober Brug-
kerk 09.30 uur: Dominee W. 
Biesheuvel  
De kerkdiensten worden ook 
uitgezonden via www.kerk-
dienstgemist.nl 

THEMADIENST 17 OKTOBER
Het thema van deze dienst is 
“Genieten van genoeg”. Hoe 
kunnen we het goede, dat God 
ons nu al schenkt, ook werke¬lijk 
beleven? Maar ook: gaan wij wel 
goed om met alle goeds dat wij 
krijgen? De gesprekken die ge-
voerd zijn op een eerder gehou-
den thema avond, zullen we op 
17 okto¬ber vertalen in woord, 
gebed en lied. De dienst wordt 
gehouden in de Brugkerk en be-
gint, in afwijking van de normale 
aanvangstijd, deze zondag om 
half tien.

VIERINGEN RK PAROCHIE 
BERNARDUSKERK

Zondag 10 oktober 11.00 
uur: Woord en Communievie-
ring waarin pastor Zuidersma 
voorgaat. Het Bernarduskoor 
zingt o.l.v. Dhr. Mattijs Vijver-
berg. Mevr. Anne-Marie de 
Groot is de organiste.
Marathon: Op zondag 10 okto-
ber gaat er een marathon door 
het Groene Hart. In Koudekerk 
is de weg  afgesloten maar de 
Rijndijk dus ook de Bernardus-
kerk is van de kant van Alphen 
goed bereikbaar. Dus welkom in 
de kerk. 
Zondag 17 oktober 11.00 
uur: Woord en Communievie-
ring waarin pastor Zuidersma 
voorgaat. De cantors zingen. 
Dhr. Nico Wesselingh is de or-
ganist.

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 Ontmoetingskerk op 13 en 
27 oktober. De Brugkerk is open 
op 6 en 20 oktober.

SOEP EN PRAATJE 
Op dinsdag 12 oktober om 
18.00 uur in Honswyc. Aanmel-
den graag uiterlijk het weekend 
voorafgaand bij Agaath Koers, 
tel. 06 1231 7899 of via jaarthe-
magroep@pknkoudekerk.nl.  

SAMEN BIJBELLEZEN
Op woensdag 13 oktober bent 
u om 20.00 uur weer welkom in 
de Brugkerk om een uur te me-
diteren op een bijbelwoord. Via 
dat woord openen we ons voor 
de geestelijke bron in onszelf, 
voor de bron van Gods liefde. 
Informatie bij dominee Willem 
Biesheuvel.

WEEKSLUITING RHIJNDAEL
De Raad van Kerken organi-
seert elke eerste vrijdag van de 
maand de weeksluiting in Rhijn-
dael. Op vrijdag 5 november 
en vrijdag 3 december bent u 
van harte welkom om te luiste-
ren en mee te zingen. Aanvang 
19.00 uur. raadvankerken@pkn-
koudekerk.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.

BERICHT VAN 
VERSOEPELINGEN

Nu er steeds meer versoepelin-
gen zijn van coronamaatregelen 
heeft het corona kernteam van 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost 
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn. 
Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen! 
www.huisartsenpostendelimes.nl

Huisartsen Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag 
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend 
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

de parochie hierover gespro-
ken. Er was ook bericht van de 
bisschoppen over versoepelin-
gen binnen kerken. Gekozen is 
voor een geleidelijke en veilige 
afschaffing van de maatregelen.
Wat betekent dit in de praktijk 
voor onze parochie?
• U hoeft zich niet meer aan te 

melden.
• Kerken vragen niet naar QR 

code.
• Er vindt geen registratie 

meer plaats.  
• Bent u in de kerk geweest bij 

een viering en test u enkele 
dagen later positief wilt u dit 
dan a.u.b. ook aan de paro-
chie melden! 

Voor vragen of onduidelijkheden 
mag u natuurlijk altijd even bel-
len naar het lokale secretariaat.

ACTIE SCHOENENDOOS                                                                                                              
Vul een schoenendoos geef 
een schat. Misschien las u er al 
over in het parochieblad. In de 
maand oktober loopt in onze 
parochie de actie schoenen-
doos. Hoe werkt het ? U neemt 
een schoenendoos, niet van 
laarzen of schoenmaat 47 maar 
gewoon ongeveer 12 bij 34 cm. 
Versier de doos met leuk papier 
of een tekening. Bedenk of u 
een doos wilt vullen voorjongen 
of een meisje van 2 tot 4 jaar,  8/ 
9 jaar of 10 t/m 14 jaar Wat doet 
u erin? 4 schriften, 3 pennen, 
een gummetje, een puntenslij-
per, een set kleurpotloden, een 
paar potloden, een knuffel of 
een klein autootje, tandenbor-
stel en tandpasta. U kunt aan-
vullen met slippers, leuke beker 
of pet enz. Wat er niet in mag: 
snoep, oorlogsspeelgoed, stif-
ten, klei, lijm  ballonnen, deo-
dorant, vloeibare producten. Er 
zijn ook folders waar precies in-
staat hoe het werkt en wat er 
wel of  niet doos mag. De fol-
der ligt in de  kerk, op het se-
cretariaat en kunt even bellen 
met nummer van de parochie 
0713414210 dan brengen we 
een folder langs. De gevulde 
doos graag met € 5,- voor het 
verzenden kunt u inleveren op 
zondag in de kerk, op het se-
cretariaat aan de Chopinlaan 
10 of bij Annie van Dijk Rijndijk 
334. Voor meer informatie mag 
u altijd even mailen: fam.heems-
kerk@planet.nl 

Jeugddienst 
Zondag 10 oktober zal er weer een jongerendienst zijn 
in de Hervormde kerk van Hazerswoude. Voorganger 
in deze dienst is ds. J. Overeem uit Waddinxveen en zal 
voorgaan met het thema ''Ik ervaar weinig van God''.

nen in de kerk!

Ook deze jeugddienst zal live 
uitgezonden worden via de ker-
komroep en op YouTube. 

Er wordt gestart met zingen om 
18:20, om vervolgens de dienst 
te beginnen om 18:30.

De jeugddienstcommissie
De muzikale begeleiding zal 
worden verzorgd door TOV! Ie-

dereen is weer van harte uitge-
nodigd om de dienst bij te wo-
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Roomboter                                
amandelstaaf                                                           4,-

Aanbiedingen van 7 t/m 13 oktober:

Speculaasbrokken                            
      met amandelen                                                                 3,50

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
Turfjes
Stoere burger van mals 
half-omhalf gehakt, met een 
heerlijke smaakmelange van 
oriëntaalse kruiden. 
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Grillham
Rosbief

Filet 
Americain

4.99
Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

met 
Rookworst

7.98

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers

4 Verse 
Worst

8.49
Meepakker:

Runder-
gehakt

1 kilo

8.49
Altijd lekker:

Kip Indian 
schnitzels 

4 stuks

6.49

Lekker in de oven:

Spareribs 
met saus 

1 kilo

10.00

Weekaanbiedingen

per stuk

1.45
Aanbiedingen zijn geldig van 

4 t/m 9 oktober 2021

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 13,99

€ 14,99
Clan 

MacGregor 
Scotch 
whisky 

1.0L

€ 17,99

€ 14,99

€ 16,99

€ 14,99

Villa Massa 
Limoncello 

0.7L

€ 25,99

Southern  
Comfort 
Original 

1.0L

Jack Daniels 
Honey 

1.0L

Absolut 
Vodka 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 31 oktober 2021

Plantation 
Original 

Dark Rum 
0.7L

Glen Moray 
Classic  

Single Malt 
0.7L

Drambuie 
The Isle  
of Skye 
Liqueur 

1.0L
€ 24,99

Eigentijdse kleding in mooie, 
warme najaarskleuren!

Nieuwe 
collectie

Online modeshow: 
www.doorduynmode.nl

Gratis toegang én modeshow 
op een groot scherm! 

DE DRIEHOF
HAZERSWOUDE-DORP

Dinsdag 
12 oktober 2021

Verkoop van 
14.00 tot 16.00 uur
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Cursiefje

Artiesten
‘Dwangarbeiders van de weg...’ ik hoor het Jan Cottaar nog zeg-
gen toen hij verslag deed van de zoveelste loodzware Alpenrit van 
‘zijn’ legendarische Tour de Frances: de geselende koperen ploert, 
het door de hitte smeltende en zuigende asfalt, de niet aan te slepen 
met zuiver(!) bronwater gevulde bidons (wie wist toen nog van 
epo?), die immer gapende afgronden langs de smalle bergpaadjes 
op weg naar de meet, de hysterische wielerfanaten met ontblote 
en gerimpelde torso’s met slechts oog voor die getergde pedaleur... 
die dwangarbeider die aan het einde van de helse rit slechts uit kon 
brengen ‘uitgewoond!’ Tijden veranderen niet zo snel.
De oude(re) generatie weet het nog: Mijn hart stond stil maar mijn 
Pontiac liep... good old Wimke vanuit het ravijn, inderdaad Van Est! 
Jan Cottaar, de bekendste wielerverslaggever aller tijden, gestor-
ven in 1984 in (of all places) Leiderdorp, wist als geen ander de 
tengere desperado’s die alweer een desastreuze col (Tom Simpson, 
1967, wie kent hem niet!) moesten veroveren, een heldenstatus te 
bezorgen.
Dwangarbeiders... toch zijn er nog andere weggebruikers die óók 
een sterrenstatus verdienen. Je kunt spreken van de ballerino’s 
(maar er zijn ook steeds meer ballerina’s) van de wegen, straten en 
zelfs stegen; of het nu vrouwen of mannen zijn - maakt niet uit - 
het zijn artiesten die op de centimeter nauwkeurig die gigantische 
vrachtwagens met onnavolgbare nauwkeurigheid over de smalste 
paden kunnen manoeuvreren.
In de oksel van het kruispunt van de Zuiddijk en de Provincialeweg 
moesten deskundigen iets bouwen wat het acceleratievermogen 
van het Internet in PlanZuid in de hoogste versnelling kan schake-
len: snelheid is niet alleen ‘in’, speed is het enige wat telt.
Ik heb in de loop der jaren ongelooflijk veel maaimachines zien 
wegzakken in de zompige grond van de Zuiddijk... Toen ik die 
mammoetkolossen op de Rembrandtlaan zich gereed zag maken 
voor een dodensprong in het drijfzand van Hazerswoude-Zuid, 
dacht ik: o God, dat wordt wederom schudden! Straten rijp voor 
de zoveelste verbouwing, scheuren in de muren van de huizen op 
de belendende percelen, dakkapellen uit het lood en uitpuilende 
sponningen in de diverse puien van de Frans Hals... bel de verze-
kering maar!
Met geweldige klauwen plaatsten de-van-alle-markten-thuis-chauf-
feurs stalen platen op het drassige terras van de dijk en stuurden 
vervolgens hun immense bolides met minutieuze nauwkeurigheid 
naar de plaats delict.
Ik zag het met groeiende verbazing aan. Waar moeders met hyper-
moderne buggy’s ternauwernood de bermen van de paden kunnen 
mijden, gleden de gemotoriseerde reuzen als gewichtsloze dan-
seurs over de met ijzer geplaveide Zuiddijk teneinde hun lading te 
lossen op een wel heel bijzondere uithoek.
De trucker heeft geen onbesproken reputatie: hoe vaak horen we 
niet dat een gekantelde vrachtwagen de oorzaak is van kilometers-
lange files. Ik heb ze nu van heel dichtbij meegemaakt en ik moet 
zeggen ‘chapeau!’ Het gemak, maar ook de accuratesse waarmee 
deze straatartiesten ingewikkelde klussen klaren... fantastisch. Oké, 
dat is hun daaglijks werk, maar het mag wel eens gezegd worden 
dat ze hun vak ongelooflijk goed verstaan. Jammer dat het weer 
enige tegels gekost heeft! Rembrandtlaan e.o. blijkt een goudmijn 
voor stratenmakers.

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9100 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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R0TARY CLEAN UP EN TEGELACTIE: 

Hier begint de zee!
Leden van de Rotaryclub Rijnwoude hebben maandag 20 september jl. de eerste 
tegel neergelegd op de inrit van het Ambachtsplein in Hazerswoude-Dorp met de 
tekst: HIER BEGINT DE ZEE.

Deze tekst is bedoeld om men-
sen bewust te maken van het 
feit, dat van elk stukje wegge-
gooid afval de kans bestaat, dat 
het in het water terecht komt en 
uiteindelijk de zee kan berei-
ken. Of ondertussen in de voed-
selketen kan worden opgeno-
men door bijvoorbeeld vogels 

of vissen.
In alle kernen van de voorma-
lige gemeente Rijnwoude wor-
den deze tegels op veelbezochte 
plaatsen neergelegd in samen-
werking met de gemeente Alp-
hen aan den Rijn, die de actie 
van harte ondersteunt.

Maar met het neerleggen van 
een tegel ben je er natuurlijk 
nog niet. Dus hebben de le-
den van de Rotaryclub Rijn-
woude besloten de daad bij het 
woord te voegen en in aanslui-
ting op de World Clean Up-day 
hun clubavond te besteden om 
met elkaar de leefomgeving van 

Hazerswoude-Dorp te ontdoen 
van zwerfafval op straat en in 
de bermen.
Een nuttige actie, geheel in lijn 
met de strategie van Rotary In-
ternational, die al jaren actie 
voert met de term: END PLAS-
TIC SOUP NOW!

Met veel enthousiasme en ge-
wapend met prikstokken, hand-
schoenen, hesjes en tassen zijn 
de leden op pad gegaan om zelf 
ook te handen uit de mouwen te 
steken en zoveel mogelijk rom-
mel op te ruimen. Met het doel 
om zo een persoonlijke bijdrage 
te leveren aan het einde van de 
vervuiling van onze woonom-
geving en uiteindelijk de zee.

DOET U OOK MEE?
Hondenbezitters gaan altijd op 
pad gewapend met zakjes, maar 
iedereen kan een zakje in zijn jas 
stoppen om daarmee onderweg 
vuil op te rapen en thuis weg te 
gooien! In een opgeruimde om-
geving wordt minder vuil weg-
gegooid en zo houden wij met 
elkaar onze dorpen schoon!
Yeah, let’s clean up!!

Hazerswoudse Boys in hectische slotfase naar gelijkspel
door Leo van der Pot

Hazerswoudse Boys ging in de tweede wedstrijd van 
deze competitie op bezoek bij Bergambacht, welke 
was gestart met een klinkende 0-11 overwinning op 
Moordrecht. 

De Boys waren dus geen ka-
nonnenvoer voor de thuisploeg 
en speelden gedegen hun ei-
gen spel en leken vlak voor tijd 
met de winst er van door te 
gaan maar in de hectische slot-
fase kwam Bergambacht zelfs 
op een 1-2 voorsprong maar de 
Boys gooide alles op de aanval 
en ruim in blessuretijd schoot 
Jari Meertens met een strie-
mend afstandsschot de 2-2 in 
de touwen. Een terechte uitslag 
waar beide teams wel mee kon-
den leven en het behoorlijk nat 
geregende publiek een span-
nende slotfase voorschotelde.

Direct na de aftrap stond de 
spits van Bergambacht oog 
in oog met Patrck v.d. Reest 
maar de doelman redde fraai. 
De Boys herstelden zich hier-
na wel, maar moest waakzaam 
zijn op de snelle uitbraken van 
de thuisploeg. De Boys leken na 
een half uur spelen op voor-

sprong te komen toen Ivo Vo-
gelaar een corner binnenkopte 
maar de verder prima fluitende 
71 jarige van Eersel had al voor 
een vermeende overtreding ge-
floten. Beide ploegen ging de 
rust in met een brilstand.

Spektakel en opwinding
De tweede helft werd er een 
waar nog lang over zal worden 
na gepraat, want de Boys kon-
den zich vaker onder de druk 
van Bergambacht uit spelen en 
kwamen in de 60e minuut op 
voorsprong toen Ivo Vogelaar 
een assist van Jari Meertens be-
heerst afrondde en de 0-1 aan-
tekende. Kort hierna kreeg Leo 
de Ruiter van dichtbij de kans 
om de score uit te bouwen maar 
vond doelman Stefan vd Waals 
op zijn weg. Bergambacht wis-
selde en offerde een verdedi-
ger op voor een aanvaller maar 
vond telkens in Patrick v.d. Reest 
zijn meerdere. Toch kwam de 

thuisploeg op gelijke hoogte 
toen Twan Smits met een dro-
ge uithaal de 1-1 binnen schoot. 
Vlak voor tijd werd de spits van 
Bergambacht volgens scheids-
rechter van Eersel door Patrick 
vd Reest onder uit gehaald en 
gaf hiervoor een penalty, waar 
de doelman later aangaf dat hij 
de speler niet had geraakt. Spits 
Pieter Meijer hield zijn zenu-
wen in bedwang en schoot de 
penalty beheerst in en bracht zo 
de stand op 2-1. De thuisploeg 

vierde deze treffer alsof zij hier-
mede de wedstrijd al hadden 
gewonnen, maar kwamen van 
een koud kermis thuis want de 
Boys gooide alles op de aanval 
en leken uit een vrije trap van 
ruim dertig meter afstand van 
Jari Meertens de gelijkmaker te 
scoren, maar de leidsman floot 
dit af voor buitenspel van 3 spe-
lers waar de meegereisde sup-
porters van de Boys weinig van 
begrepen. Maar het spel ging 
verder en doordat onder druk 

aanvoerder Max Bakker de bal 
via een eigen speler slecht uit 
verdedigde kwam de bal voor 
de voeten van Jari Meertens en 
zijn ziedende schot kwam in de 
rechter benedenhoek in de tou-
wen en kwam er een einde aan 
een prachtige slotfase en floot 
scheidsrechter van Eersel voor 
het einde van deze boeiende 
wedstrijd. Volgende week staat 
er wederom een uitwedstrijd 
op het programma tegen het 
puntloze Moerkappele. 
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Tandarts Jos Huijg stopt na 
43 jaar met zijn ‘hobby’

door Jan Luuk van Dijk

In de tandartsenpraktijk aan de Grotiuslaan in Leiderdorp is tandarts Jos Huijg bezig met het behandelen van 
zijn laatste patiënten. Nog een enkele dag en dan hangt hij zijn werkkleding voorgoed aan de wilgen. Huijg stopt 
na 43 jaar met zijn werk als tandarts. Werk dat hij altijd zijn hobby heeft genoemd.

aan het Hendrik Avercamp-
plantsoen. Toen in 2002 Huijg 
verhuisde naar Leiderdorp en 
daar de praktijk voortzette, zijn 
veel mensen uit het dorp als pa-
tiënt bij hem blijven komen en 
nog steeds kent de praktijk daar 
veel families uit Hazerswoude. 
“Het aardige aan Jos Huijg is 
dat hij een ijzersterk geheugen 
heeft” vertelt een van die pati-
enten uit het dorp in de wacht-
kamer over de vertrekkende 
tandarts. “Als je bij hem binnen 
stapt gaat het gesprek gewoon 
weer verder daar waar we vori-
ge keer gebleven waren.” Huijg 

zelf is inmiddels ook weer een 
‘dorper’ geworden en woont 
al enige jaren daar aan de Vier 
Heemskinderenweg.

Bye Jos
Nog een dag en dan zit het werk 
van tandarts Huijg erop, dan 
is het met deze hobby gedaan. 
Overal in de praktijk zijn tekens 
die wijzen op zijn vertrek. Bal-
lonnen in de wachtruimte met 
de tekst “Proficiat met je pensi-
oen”.  Het hele team draag blau-
we shirts met voorop de tekst 
‘Bye Jos’ en achterop ‘The den-
tal legend has retired’. Diezelf-

de tekst hangt in de spreekka-
mer tussen de slingers. Op de 
vensterbank staan allerhande 
cadeaus die patiënten hun ver-
trekkende tandarts als dank 
meegaven. 
Als wij vragen of er nog ande-
re hobby’s zijn om straks zijn 
tijd op te vullen, dan noemt 
Jos Huijg wat zaken die hij zo 
nu en dan uitoefent, zoals gol-
fen, tuinieren, sporten in de 
sportschool en wandelen met 
de hond. Hobby’s die in het niet 
vallen bij zijn grootste hobby, 
tandarts zijn.
“We zullen hem echt gaan mis-
sen” zegt tandarts Bas Zand-
bergen, die de praktijk van Jos 
Huijg al eerder overnam. “Er zal 
minder gezongen worden en er 
zullen minder gekke praatjes 
zijn.” Maar het is vooral de ge-
zelligheid die hij en de assisten-
tes in deze praktijk zullen gaan 
missen.
Nog een dag te gaan voor Jos 
Huijg. Dat deze laatste dag een 
bijzondere is geworden daar 
wijzen alle tekenen op. Bye Jos, 
het ga je goed.

 

Een toast van het hele team op hun Jos Huijg, hier in het midden.

Tandarts Jos Huijg in zijn "hobbyruimte"

“Ik heb altijd gezegd dat ik op 
mijn 58e jaar zou gaan stoppen” 
zegt Jos Huijg als zijn patiënten 
vertrokken zijn, “maar in okto-
ber word ik zeventig en dat is 
een mooi moment om er een 
punt achter te zetten.” Maar hij 
geeft toe dat hij het lastig vindt, 
omdat dit tandartsenwerk toch 
voor hem een hobby is. Hij heeft 
het behandelen van patiënten 
altijd met veel plezier en opge-

wekt, vaak zingend, gedaan. “Ik 
hou van mensen en dat maakt 
het werken met hen zo bijzon-
der” zegt Huijg. Hij vertelt hoe 
hij kleine kinderen in de stoel 
kreeg, die nu volwassen zijn en 
nog steeds bij hem komen.

Hazerswoude-Dorp
In 1978 begon Jos Huijg, als 
pas afgestudeerde tandarts, zijn 
praktijk in Hazerswoude-Dorp, 



12 Groene Hart Koerier
woensdag 6 oktober 2021

Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Werkgroep Toegankelijkheid in 
gesprek met wethouder Han de Jager

Tijdelijke versmalling Reijerskoop in Boskoop
Het 2e Reijerskoop in Boskoop is een weg waar verkeer 30 
kilometer per uur mag rijden. Maar de meeste weggebruikers 
rijden daar te hard. Voor de veiligheid en een fijne leefomge-
ving moet het verkeer echt langzamer rijden. Daarom is de 
weg met blokken tijdelijk smaller gemaakt. 

Uitproberen
De komende acht tot twaalf weken wordt met een proef 
bekeken of de versmalling van de weg helpt de snelheid te 
verlagen. En we vragen wat de omwonenden ervan vinden. 
Vinden zij dit een fijne situatie? Hebben zij nog andere 
ideeën? Tussentijds passen we misschien de versmalling iets 
aan om te bekijken wat het beste werkt. 

Snelheid omlaag?
Zien we dat het versmallen van de weg helpt om te zorgen 
dat het verkeer zich aan de maximumsnelheid houdt? Dan 

gaat de gemeente bekijken of het Reijerskoop permanent 
aangepast kan worden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de tijdelijke versmalling van het Reijers-
koop? Bel dan met de gemeente op 14 0172 en vraag naar 
Geert van der Zwaard.

WEEK 40 
6 oktober 2021

In de gemeente Alphen aan den Rijn doet iedereen mee. 
Toch is dat voor inwoners met een beperking niet altijd 
vanzelfsprekend. De verhalen van ervaringsdeskundigen 
zijn heel belangrijk bij het werken aan een inclusieve samen-
leving. Zij weten goed wat anders kan én wat beter kan voor 
mensen met een beperking. Op donderdag 23 september 
ontving wethouder Han de Jager daarom enkele leden van 
de Werkgroep Toegankelijkheid op het gemeentehuis.

Inclusie-agenda
In de gemeente Alphen aan den Rijn wonen bijna 25.000 
mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke 
beperking. Zij kunnen in het dagelijks leven verschillende 
problemen ervaren. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee 
kan doen in de maatschappij heeft de gemeente de inclusie-
agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn opgesteld. Hierin 
staan alle actiepunten waarmee de gemeente aan de slag 
gaat om te zorgen dat mensen met een beperking zo 
normaal mogelijk kunnen meedoen. Dat kan gaan over 
toegankelijkheid van de openbare weg of gebouwen, maar 
bijvoorbeeld ook over voldoende (aangepast) aanbod van 
sport en cultuur en duidelijke communicatie voor iedereen.

Ervaringsdeskundigen
Bij het opstellen en de uitvoering van de inclusie-agenda 
werkt de gemeente samen met belangengroepen en erva-
ringsdeskundigen. De Werkgroep Toegankelijkheid bestaat 
uit inwoners die zelf een beperking hebben en graag 
meedenken over toegankelijkheidsvraagstukken. 
Wethouder Han de Jager: “Ik ben blij dat er steeds meer 
aandacht is voor het onderwerp inclusie. Hierbij kunnen we 
niet zonder de Werkgroep Toegankelijkheid, zij houden ons 
als gemeente bij de les.” 

Volwaardig 
De leden van de werkgroep geven aan wat inwoners van 
Alphen aan den Rijn met een beperking belangrijk vinden 
op het gebied van toegankelijkheid en wat volgens hen 
prioriteit heeft. Zo gaf Erika tijdens het gesprek met de 
wethouder aan hoe belangrijk het is dat mensen met een 

beperking als volwaardig worden gezien. Erika: “Ik zit wel 
in een rolstoel, maar ik vind precies dezelfde dingen leuk 
als iedereen: uit eten gaan, winkelen et cetera. Maar ik moet 
altijd afwachten of ik ergens kan komen en of ik er naar de 
wc kan gaan. Het is belangrijk dat anderen zich realiseren 
dat ik meer ben dan alleen die rolstoel. Ik heb geen beper-
kingen, ik heb uitdagingen!”

‘Gewoon’ sporten
Werkgroeplid Chantal vindt dat het voor mensen in een 
rolstoel niet makkelijk is om ‘gewoon’ te sporten. Chantal: 
“Sportscholen zijn vaak niet berekend op mensen in een 
rolstoel.” Chantal vindt het heel leuk om zich actief in te 
zetten voor het onderwerp toegankelijkheid en geeft aan 
dat de werkgroep versterking kan gebruiken. “Dan kunnen 
we makkelijker de taken verdelen: sommigen willen graag 
in actie komen, anderen willen liever vanuit huis meedenken 
of meelezen met adviezen. Iedereen kan meedoen naar zijn 
eigen vermogen.”

Communicatie voor doven en slechthorenden
Werkgroeplid Ellemieke wil graag dat er meer aandacht 
komt voor het feit dat dove en slechthorende mensen 
verschillende manieren van communicatie nodig hebben. 
Ellemieke: “Ik maak nu gebruik van een tolk gebarentaal, 
maar slechthorenden kunnen vaak geen gebarentaal en zijn 
afhankelijk van bijvoorbeeld een ringleiding, die geluid kan 
versterken. Of ondertiteling bij een uitzending. Op 8 
oktober gaat trouwens het gebarencafé weer van start, in 
eetcafé Alle Hens in Alphen aan den Rijn. Hiermee brengen 
we dove en horende mensen dichter bij elkaar. Het doel is 
dan ook om gebarentaal toegankelijker te maken voor 
iedereen.”

Denk mee!
Heeft u een idee over wat er beter kan in onze gemeente 
om voor u ‘gewoon meedoen’ mogelijk te maken? Of vindt u 
het leuk om actief mee te denken over dit onderwerp? Laat 
het ons weten! U kunt contact opnemen met team Maat-
schappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0172.

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:

V.l.n.r. Chantal van der Klaauw, Ellemieke Stoof, wethouder Han de Jager en Erika van der Burgt



13Groene Hart Koerier
woensdag 6 oktober 2021

Publicaties
Voorlopig aanwijzingsbesluit locaties 
ondergrondse containers restafval 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 30 september 2021 ingestemd met het voorlo-
pige aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse 
containers voor restafval aan de Sluiskolk in Alphen 
aan den Rijn en de Van Brederodestraat in Zwam-
merdam. Het gaat om de locaties:
-  Alphen aan den Rijn, Sluiskolk, tegenover huis-

nummer 66.
-  Zwammerdam, Van Brederodestraat, tegenover 

Burgemeester Hoogenboomstraat 16.

Inzien stukken
De volgende stukken zijn vanaf 6 oktober 2021 
digitaal op te vragen via e-mailadres
gemeente@alphenaandenrijn.nl of 140172 onder 
vermelding van Aanwijsbesluit OGC t.a.v. Afvalbe-
heer:
- het aanwijsbesluit
- een overzichtskaart
-  een overzicht met foto’s van de beoogde locaties
Ook liggen deze stukken vanaf 6 oktober 2021 zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis (Stadhuis-
plein 1, Alphen aan den Rijn). Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. 
 

Indienen zienswijzen
Belanghebbenden die het niet eens 
zijn met een voorlopig aangewezen 
containerlocatie kunnen binnen zes 
weken na deze publicatie een ziens-
wijze indienen tegen dit voorlopige 
aanwijzingsbesluit (op grond van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht). Dit kan via e-mail aan 
zienswijze@alphenaandenrijn.nl of per 
brief aan het college van burgemeester en 
wethouders, ter attentie van Afvalbeheer, 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 
Het college neemt de ingebrachte ziens-
wijzen mee in de definitieve besluitvorming. 
Vermeld in de zienswijze uw volledige naam- 
en adresgegevens, uw (mobiele) telefoon-
nummer, de locatie en het tekeningnummer 
van de aangewezen container en de reden 
waarom u het niet eens bent met de aange-
wezen locatie. Zienswijzen kunnen worden 
ingediend tot 17 november 2021. Zienswijzen 
die na deze datum worden ingediend, worden 
niet meer in behandeling genomen.

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 melding ontvangen:
- Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27 in Hazers-
woude-Dorp: het lozen van grondwater buiten de 
inrichting voor onderhoud WKO 
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. 

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval Jan Nieuwenhuijzenstraat, 
Alphen aan den Rijn
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig, een melding is voldoende. Op 21 
september 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den 
Rijn een melding ontvangen over de Jan Nieuwen-
huijzenstraat in Alphen aan den Rijn. Het gaat om 
een melding mobiel breken bouw- en sloopafval 
(Wet milieubeheer). De werkzaamheden vinden 
plaats van 11 oktober 2021 tot en met 3 januari 
2022, van 07.00 uur tot 19.00 uur, gedurende 12 
werkdagen. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2021266381. Tegen een kennisgeving op 
grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloop-
afval kunt u geen bezwaar indienen of beroep 
instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Midden-Holland, via e-mailadres 
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  D. Mulder, Noorderkeerkring 20, Alphen aan den 

Rijn
-  M. Uitermarkt, laatst bekende adres Bremstraat 

74, Alphen aan den Rijn
- T. Khrueangram, Sparstraat 9, Alphen aan den Rijn
- K.B. Wojtol, Marketentster 46, Alphen aan den Rijn
- J. van der Stel, Herenhof 89, 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 

 
Wat neem je mee?

 

Haal zonder afspraak je 
coronavaccinatie in de  
GGD-prikbus in Alphen 
aan den Rĳn, Boskoop en 
Hazerswoude-Rĳndĳk

 
 

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

Hazerswoude-Rĳndĳk: elke donderdag 
van 11.00 - 17:00 uur, Da Costasingel 1-2 
(vooraan de weekmarkt) 
Alphen Noord: elke vrijdag van 12.00 uur – 18.00 uur, 
Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2 
(parkeerplaats bij de ingang) 
Alphen West: elke zaterdag van 12.00 – 18.00 uur, 
Prinses Beatrixlaan 1 (naast snackbar Sam Sam op 
het voetpad aan het water, bij de Rijnstreekhal) 
Boskoop: elke zondag van 11.00 – 17.00 uur, 
Westpark 1, Boskoop (parkeerplaats Karwei)

Nieuwe ontwikkelingen verkeers-
maatregelen Hazerswoude-Dorp
Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de te nemen verkeersmaatregelen 
in Hazerswoude-Dorp. Daarbij is aan het college 
van burgemeester en wethouders gevraagd of er 
nog zaken geoptimaliseerd konden worden. Naar 
aanleiding van het onderzoek dat is gedaan naar 
optimalisaties, heeft de raadscommissie RED op 9 
september 2021 geconcludeerd:

-  dat het verplaatsen van de rotonde Weidelanden 
naar het zuiden akkoord is, zodat er met de zuid-
westelijke ontsluitingsweg een duidelijke hoofd-
structuur ontstaat en er sprake is van een goede 
optimalisatie

-  dat het aangenomen amendement (besluit) onvol-
doende was uitgewerkt voor wat betreft de wens 
tot het behouden van de rechtsaf beweging vanuit 
het noorden en een oost-zuid afslag op de kruising

Verder onderzoek
De gemeente heeft daarna verder onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van 
het toevoegen van de noord-west afslag (op de 
N209 komend vanaf de N11 naar Dorpsstraat-west) 
en een oost-zuid afslag (vanaf Dorpsstraat-oost 
naar de N209 in de richting van de Hoogeveen-
seweg) op het kruispunt Dorpsstraat/ N209. De 
resultaten zijn in de extra vergadering van de raads-
werkgroep verkeer Boskoop en Hazerswoude op 23 
september 2021 gepresenteerd. Hieruit heeft de 
raadswerkgroep geconcludeerd:
-  dat zij de extra afslag noord-west op het kruispunt 

toe wil voegen aan de maatregelen Hazerswoude-
Dorp

-  dat zij vindt dat de afslag oost-zuid niet haalbaar 
is

 
Wat betekent dit?
Dit betekent ten opzichte van het maatregelen-
pakket dat op 18 februari 2021 is vastgesteld:
-  dat de hoeveelheid verkeer in de Dorpsstraat west 

minder afneemt dan in het oorspronkelijke maat-
regelenpakket, maar nog altijd afneemt

-  dat het uitgangspunt over de landschappelijke 
inpassing, met name de groenere inrichting en een 
slinger in de N209, rondom het kruispunt los 
wordt gelaten

-  dat er een rijbaan voor de richting noord-west op 
de N209 wordt toegevoegd. Als gevolg daarvan 
schuift het totale kruispunt op richting het oosten 
(hoe ver en op hoe precies is nog niet bekend, 
omdat het ontwerp nog moet worden gemaakt)

-  dat dit ten koste gaat van een beperkt aantal 
parkeerplaatsen op het terrein voor de supermarkt 
Albert Heijn

-  dat de rotonde Weidelanden naar het zuiden wordt 
verplaatst

 
Inspreken
De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners 
de mogelijkheid hebben om hierover een mening te 
vormen en dat zij deze kunnen delen met de 
gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering 
van 14 oktober 2021 wordt dit onderwerp 
besproken en is het mogelijk voor inwoners om op 
deze punten in te spreken. De bij deze onderwerpen 
behorende stukken staan op de website 
www.alphenaandenrijn.nl (ga naar Raad, Vergade-
ringen, agenda en vergaderstukken, Vergaderka-
lender, Kalender, Oktober, Donderdag 14).
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en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Verzoek verwijderen aanhanger
Op de parkeerplaats aan De Bijlen in Alphen aan 
den Rijn staat al geruime tijd een kleine grijze 
aanhangwagen geparkeerd. Deze aanhangwagen 
heeft geen kenteken en is gevuld met vuilnis-
zakken. Daaroverheen hangt een wit zeil. De 
aanhangwagen staat het andere verkeer in de weg 
omdat deze al langere tijd ongebruikt geparkeerd 
staat op een openbaar weggedeelte. Wij verzoeken 
de eigenaar van deze aanhangwagen zich binnen 
één week te melden bij het team Toezicht en Hand-
having via telefoonnummer 140172 óf deze 
aanhangwagen te verwijderen. Als dit niet gebeurt, 
dan verwijdert de gemeente deze aanhangwagen.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied 
Boskoop – negende wijziging
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat op 14 september 
2021 het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied 
Boskoop – negende wijziging is vastgesteld.

Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het omzetten 
van een aantal (voormalige) agrarische bedrijfswo-
ningen binnen het sierteeltgebied naar plattelands-
woningen en het wijzigen van de bestemming van 
het perceel De Oude Wijk 11, Boskoop. 

Het ontwerpwijzigingsplan en haar grenzen
Het ontwerpwijzigingsplan gaat over de volgende 
percelen: 

Wijzigen bestemming naar hoveniersbedrijf
1. De Oude Wijk 11, Boskoop 

Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 
2. Den Ham 56, Boskoop 
3. Halve Raak 74, Boskoop 
4. Insteek 46a, Boskoop 
5. Koetsveld 16, Boskoop 
6. Molenkolk 59, Boskoop
7. Rijneveld 45, Boskoop 
8. Rijneveld 60, Boskoop 
9. Rijneveld 143, Boskoop 
10. Voshol 43, Boskoop 
11. Warmoeskade 21, Boskoop
12. Zuidwijk 23, Boskoop 
13. Zuidwijk 34, Boskoop 
14. Zuidwijk 36, Boskoop 
15. Zuidwijk 64, Boskoop 
16. Zuidwijk 66, Boskoop 

Hoe kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien?
Van 7 oktober tot en met 17 november 2021 is het 
ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 
negende wijziging (identificatienummer NL.
IMRO.0484.BKbuigebbosk9wij-ON01), met de 
bijbehorende bestanden, in te zien bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis te Alphen aan den Rijn. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt het 
ontwerpplan ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaand 
identificatienummer in te voeren). 

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal, 
schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te vinden op 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven 
dat het om het wijzigingsplan Buitengebied 
Boskoop – negende wijziging (ontwerp) gaat met 
zaaknummer 402520.

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie moet u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens vermelden en aangeven dat het 
om het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 
negende wijziging (ontwerp) gaat met zaak-
nummer 402520.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Officemanagement Ruimte, via 
telefoonnummer 14 0172. 

Ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – 
achtste wijziging
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat op 14 september 
2021 het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – 
achtste wijziging is vastgesteld.

Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het omzetten 
van een aantal (voormalige) agrarische bedrijfswo-
ningen binnen het sierteeltgebied naar plattelands-
woning.

Het ontwerpwijzigingsplan en haar grenzen
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de 
volgende percelen:
1. Burgemeester Smitweg 3, Hazerswoude
2. Burgemeester Smitweg 18, Hazerswoude-Dorp 
3. Burgemeester Smitweg 106, Hazerswoude-Dorp 
4. Loeteweg 21, Hazerswoude-Dorp 

Hoe kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien?
Van 7 oktober tot en met 17 november 2021 zijn 
het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – achtste 
wijziging (identificatienummer NL.IMRO.0484.
HDsierteelt8wijz-ON01) en de bijbehorende 
bestanden in te zien bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Vanwege het 
coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. U kunt het ontwerp-
plan ook digitaal inzien via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of het identifica-
tienummer in te voeren). 

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal, 
schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het 
college van burgemeester en wethouders indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’ op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Ziens-
wijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft 
u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens 
in. In het formulier moet u duidelijk aangeven dat 
het om het wijzigingsplan Sierteeltgebied – achtste 
wijziging (ontwerp) gaat met zaaknummer 
402520. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie moet u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens vermelden en aangeven dat het 
om het wijzigingsplan Sierteeltgebied – achtste 
wijziging (ontwerp) gaat met zaaknummer 
402520.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Officemanagement Ruimte op 
telefoonnummer 14 0172. 

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.

Woensdag 6 oktober 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (20.00 
uur, digitaal) 

•  Technische toelichting programmabegroting 2022

Donderdag 7 oktober 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur, 
raadzaal) 

•  Kort bespreken collegebesluit haalbaarheid sociale woningbouwontwikkeling veld 3 Hazerswoudse 
Boys

•  Horen indieners zienswijzen vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op locaties Hazerswoude-Dorp 
noordoost en zuidwest

•  Plan vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie Hazerswoude-Dorp noordoost
•  Plan vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie Hazerswoude-Dorp zuidwest
•  Gesprek raad/indieners zienswijzen omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, Groene gemeente met lef

Donderdag 7 oktober 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 uur, 
digitaal)

•  Kort bespreken raadsvoorstel Governance jeugdhulp
•  Kort bespreken collegebesluit en -brief en rapportage beleidsmetingen openbare ruimte 2020
•  Eerste debat Toekomstvisie begraafplaatsen

Donderdag 7 oktober 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (19.30 
uur, digitaal)

•  Kort bespreken Actualisatie Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2021
•  Eerste debat Economische Agenda 2021-2025

Donderdag 7 oktober 2021, informatiemarkt cultuurcoaches (21.15 uur, digitaal)

Donderdag 14 oktober 2021, raadsvergadering (20.00 uur, raadzaal)

•  Agenda volgt

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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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 beschikking 

een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester 

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 burge-

meester 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.).

Vergunningen
23 t/m 29 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.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn 
een vergunning te verlenen voor:
-  Verdihof 27 te Alphen aan den Rijn
brandveilig in gebruik nemen schoolgebouw 
(V2021/654) 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 7 oktober 2021 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

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

Ingekomen aanvragen
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 3  

afwijken bestemmingsplan realiseren 5 recrea-
tieve nachtverblijven in bestaand gebouw 
(V2021/780) 

Alphen aan den Rijn
-  Kooikerstraat 62  

realiseren opbouw achterzijde woning 
(V2021/767) 

-  Goudenregenplantsoen 8  
realiseren aanbouw achtergevel (V2021/768) 

-  Hoorn 96  
plaatsen toegangshek voorzijde (V2021/770) 

-  Staalweg  
bouwen bedrijfspanden (V2021/773) 

-  Langenhorst 10  
vervangen huidige dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/775) 

-  Eikenlaan 32, 32A en 34  
legaliseren brandcompartimentering (V2021/777) 

-  Landlustweg 10A  
graven kavelsloot (V2021/782) 

-  Kopenhagensingel 57  
plaatsen kozijn in voorgevel 2e etage 
(V2021/783) 

-  Woubrugseweg 5  
plaatsen hekwerk met schuifpoorten aan voor-
zijde (V2021/784) 

Boskoop
-  Valkenburgerlaan 63  

realiseren aanbouw en erker (V2021/774) 

-  nabij De Oude Wijk 11  
dempen tussensloot en graven dwarssloot 
(V2021/776) 

-  plan De Biezelanden, kavel 10  
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/778) 

-  Warmoeskade 7 
bouwen nieuwe schuur (V2021/785) 

Hazerswoude-Dorp
-  Breitnerlaan 24A  

wijzigen indeling begane grond en vervallen 
enkele kozijnen rechter zijgevel (V2021/769) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Potgieterlaan 10A  

transformeren gebouw naar vier kleinschalige 
woningen (V2021/781) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Prins Bernhardstraat 34  

plaatsen dakopbouw (V2021/771) 
Zwammerdam
-  Plein 8  

gedeeltelijk vervangen raam, plaatsen zonnepa-
nelen dak achterhuis, vervangen isolatiemateriaal 
en vervangen beschadigde pannen, nokvorst, 
panlatten en lood (V2021/779) 

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

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Helmhof 28 (23-09-2021)  

aanpassen vergunning van puntdak maar plat dak 
(V2021/764) 

-  Leidse Schouw 4 (23-09-2021)  
renoveren en plegen onderhoud afvalwaterzuive-
ringsinstallatie (AWZI) (V2021/691) 

-  Stationsstraat 16 (23-09-2021)  
aanpassen bestaand hellend dak door nieuwe kap 
met frans balkon achterzijde (V2021/717) 

-  Papiermolen 25 (24-09-2021  
optrekken achtergevel (V2021/589) 

-  Energieweg 8 (27-09-2021)  
afwijken bestemmingsplan voor in gebruik nemen 
kantoor voor maatschappelijke doeleinden (kerk) 
(V2021/552) 

-  Barnsteenstraat 2 (27-09-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/751) 

-  Wikkestraat 70 (27-09-2021)  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/750) 

-  Junostraat 4 (28-09-2021)  
bouwen garage (V2021/740) 

-  Gouwsluisseweg, Zeilmakerstraat, Baljuwstraat, 
Schoutstraat, Gravenstraat en Hertogstraat 
(29-09-2021)  
reconstrueren openbaar gebied en afwijken 
bestemmingsplan voor parkeerplaatsen 
(V2021/588) 

-  Ridderbuurt 77 (29-09-2021)  
plaatsen mestopslag (V2021/067) 

Benthuizen
-  Boslaan 3 (29-09-2021)  

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

Boskoop
-  Dokter Hamburgerlaan 62 (24-09-2021)  

aanleggen inrit (V2021/766) 
-  Zijde 117 (28-09-2021)  

uitbreiden bestaand kantoorgebouw (V2021/524) 

Hazerswoude-Dorp
-  Dorpsstraat 44 en Hugostraat 1 (27-09-2021)  

plaatsen brandvertragende Promatect-platen 
(V2021/657) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Mozartlaan 112 (28-09-2021)  

realiseren trapgat naar zolder (V2021/754) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Burgemeester Verheullaan 33 (23-09-2021)  

plaatsen warmtepomp/airco en verhogen dak van 
voormalige garage (V2021/555) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  plan Landgoed Verboom, Westkanaalweg  

aanleggen 7 bruggen op terrein landgoed 
(V2021/668) 

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

Boskoop
-  Laag Boskoop 113 

verbouwen en uitbreiden bestaande kantoor 
(V2021/682) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 127  

uitbreiden watertoren (V2021/651) 

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Boskoop
-  Koninginneweg 13 

Drank- en horecavergunning (7 Days Slijterij) 
(D2021/083)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen en/of verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en) met de 
bijbehorende borden.

Plaatsen:
Alphen aan den Rijn
- Bezembinder 125
- Eendenkooi 66 
- Uranusstraat 18 
- Sterrenlaan 100 
Zwammerdam
- Brugstraat 22 

Verwijderen:
Alphen aan den Rijn
- Venusstraat 78 
- Bosparkweg 3 
- Conradstraat 13

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

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

TE HUUR/
TE KOOP 

OVERDEKTE STALLING 
in Hazerswoude-Dorp 
beschikbaar. Ideaal  
voor aanh. / boot / 
vouwwagen. Bel of 
bericht naar Jan op  
06-42551271

Te huur aangeboden 
per direct: 4 k. APPAR-
TEMENT 80m2 in Ha-
zerswoude RD.  Huur-
prijs € 1125.- per mnd. 
Tel. 06-25328431

GROTE POMPOENEN 
VERKOOP! Div. soorten 
o.a Halloween. Allemaal 
eetbaar! De hele week 
open ook op zondag 
(24/7).  Betalen kan via 
QRcode of in geldkistje 
Landlustweg t.o. nr. 7 
Alphen/Koudekerk.

TE HUUR GEVRAAGD: 
LOODS minimaal 10m x 
10m. Met elektra en wa-
ter. Omgeving Boskoop/
H'woude. Voor minimaal 
3 maanden, liefst lan-
ger. tel. 0621418855

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

DIVERSEN

Nieuw! Popkoor Fame 
start op woensdag-
avond 6 oktober in  

De Egel in Hazerswou-
de-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 Juffrouw. Aanvang 
20.00, afsluiting rond 
22.30. Voor de deel-
nameprijs van € 4,- p.p. 
krijgt u een gezellige 
avond met een hap-
je en maakt u kans op 
een mooie prijs. Ieder-
een is welkom. Aanmel-
den kan bij Ineke Lang-
hout, telefoon 06 - 23 
62 03 24.

VOEDSELBOS BENT-
HUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin 
voor Vrienden. Lees 
hier hoe je Vriend kunt 
worden: www.voedsel-
bosbenthuizen.nl

GEVRAAGD

Wie wil mij  1 keer per 
maand helpen met het 
SCHOONMAKEN van 
mijn appartement.
Tel. 06-57230335
 
ZELFSTANDIGE HUIS-
HOUDELIJKE HULP 
voor 3 uur per week 
(uitgezonderd school-
vakanties) in Hazers-
woude Rijndijk. 
Tel. 0630703041.

Iemand die onze zoon 
van 15 jaar kan helpen 
met DUITS. Tegen een 
redelijke vergoeding, 
tel. 0653136530.

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 

www.mir jam-ouwerkerk.nl
@ballets tudiomir jamouwerkerk Ballets tudio Mir jam Ouwerkerk

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio

SING-IN	KOUDEKERK	
Zing	mee	met	door	deelnemers	gekozen	populaire	nummers	zoals		
Het	Dorp,	Calm	after	the	Storm,	Zuiderzeeballade,	Hallelujah,	One		
way	wind,	Zelfs	je	naam	is	mooi,	Any	dream	will	do,	In	your	arms…				

Programma	

16.00	uur		 	 	 Zaal	open	
16.30	uur	-	17.15	uur	 Samen	zingen,	ca.	10	nummers					
18.00	uur		 	 	 Sluiting			

Voor	alle	leeftijden.	Toegang	gratis,	wel	aanmelden.	Meer	info:																									
																									www.singinkoudekerk.nl		

	Slotzaal	de	Ridderhof,	Arie	Hogenespad	1,	2396	WJ	Koudekerk	aan	den	Rijn				

Zondag	7	november	2021		

Bron: A3ana-zangeres 

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

Klaverjassen bij TTV AVANTI
Ook wij gaan na de vervelende periode van coro-
na de klaverjas competitie weer opstarten.
 
Iedere 3e dinsdag van de maand vanaf 19 oktober 
a.s. t/m april 2022.
Aanvang 20.00 uur en coronapas verplicht.
 
De laatste avond in april is de prijs uitreiking van 
de competitie en wordt er vrij gespeeld. Van de 
overige kaartavonden tellen de 5 hoogste resulta-
ten mee voor de einduitslag.
 
Iedere avond mooie prijzen zowel voor het kaar-
ten als de loterij.
 
ZOALS WIJ GEWEND ZIJN IS HET EERSTE BAKJE 

KOFFIE OF THEE GRATIS.
 

BEZORGER 
GEZOCHT

Voor een wijk in Groenendijk/Rijndijk/
Geerestein (±200 kranten) zoekt de 
Groene Hart Koerier een bezorger.

Aanmelden 0172-430151
(ook graag inspreken!)
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Nestkastjes 
timmeren

Een gulle gift voor de Stichting Wel-
zijn Ouderen Koudekerk (SWOK)
De stichting werd verrast met een bijzonder royale gift.
In het kader van het 50 jarig en 60 jarig huwelijksfeest van respectievelijk de fa-
milies van der Meer en Visser organiseerden beide families een feestelijke bijeen-
komst met de buren van de Hondsdijk. Het officiële feest met familieleden had 
reeds eerder plaatsgevonden.

 

Foto: de voorzitter van de SWOK, dhr. C. de Jong neemt de cheque in ontvangst van de jubilarissen van der Meer en Visser

Er werden geen cadeaus ge-
vraagd, maar een financiële 
bijdrage voor de SWOK. Hier-
toe was een (collecte)bus bij de 
feestgelegenheid geplaatst.
Bij deze bus lag documenta-
tie wat de SWOK allemaal doet 
en een duidelijk bord, zodat het 
oog van de genodigden deze 
bus niet konden ontgaan.

De aanleiding waarom de 
SWOK de gift kreeg is leuk om 
aan te halen.
Omdat de beide families von-
den dat zij geen cadeaus wil-
den hebben (zij vinden dat zij 
al goed bedeeld zijn) werd ge-
zocht naar een goed doel.

Bas Visser herinnerde zich nog 

dat toen zijn vrouw en hij 50 
jaar getrouwd waren zij bezoek 
kregen van de SWOK.
Anne-Marie Langezaal en Janny 
van Zuijlekom kwamen namens 
de gemeente een bloemetje aan-
bieden. Dat was een goede ge-
woonte van de stichting, die 
door de gemeente Koudekerk 
aan den Rijn, later Rijnwoude 
op de hoogte werden gesteld 
welke families 50 jaar of 60 jaar 
getrouwd waren.
Met die bezoeken werden te-
gelijkertijd de overige activitei-
ten van de SWOK onder de aan-
dacht gebracht.

Overigens wordt thans vanwege 
de wet op de privacy en het feit 
dat steeds meer families de 50 

jaar halen de gegevens niet meer 
door de gemeente verstrekt. 
Daarmee werden de huisbezoe-
ken gestaakt.

Toen de SWOK in de Groene 
Hart Koerier stond met een gift 
van zelf gehaakte dekens voor 
Roemenië werd bij Elly Neij-
man navraag gedaan door Bas 
Visser.

Dat heeft er toe geleid dat er nu 
een cheque van de € 345 kon 
worden overhandigd aan de 
voorzitter van de SWOK.
Een prachtig bedrag als je be-
denkt dat vanwege de corona 
beperkingen maar een klein ge-
zelschap aanwezig kon zijn bij 
de feestgelegenheid.

De jeugdcommissie van Vogel-
werkgroep Koudekerk/Hazers-
woude e.o. organiseert weer een 
kinderactiviteit in het Spook-
verlaat. Op  zondag 10 oktober 
gaan we nestkastjes timmeren 
en beschilderen.
Je moet wel je eigen hamer mee 
nemen maar wij zorgen voor de 
rest. 
Er kunnen maximaal 20 kinde-
ren mee doen dus geef je snel 
op. 
We beginnen om 14.00 uur en 
stoppen ongeveer om 15.30. 
We gaan dit doen in de “zaag-
bek” ons onderkomen op het 
terrein van de familie Kerkvliet, 

Spookverlaat 4, Hazerswoude 
Rijndijk.

Wil je mee doen, geef je dan 
snel op via jeugdcommissie@
vogelsrijnwoude.nl 

Vanwege het timmeren is de 
minimale leeftijd 6 jaar tot 12 
jaar. De ruimte in de zaagbek 
is beperkt dus de meegekomen 
ouders of grootouders moeten 
zoveel mogelijk buiten wachten 
of de kinderen later weer op ko-
men halen.

Zien we jou ook op 
10 oktober?

Nieuwe openingstijden 
PostNL-punt Koudekerk.
Bekend is inmiddels dat het PostNL-punt onlangs is verhuisd van 
de AH supermarkt  naar de Jouw Marktkraam winkel, Prins Bern-
hardstraat 17, 2396 GA, Koudekerk a/d Rijn.     

Per a.s. maandag 4 oktober zijn de openingstijden gewijzigd, t.w.: 
Maandag   13:00-18:00  Dinsdag      10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00  Donderdag 10:00-18:00
Vrijdag     10:00-20:00  Zaterdag     10:00-16:00

KOUDEKERKSE RUILBOEKENKAST HEEFT 
WEER NIEUWE KINDERBOEKEN
Op woensdag 6 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. Een dag om te vieren dat kinderen blij 
worden van mooie verhalen en avonturen. Dankzij 4500 Kinderzwerfboek-stations door heel Neder-
land kunnen kinderen leuke boeken lezen. In Koudekerk is er een Kinderzwerfboekstation in de Kou-
dekerkse Ruilboekenkast bij Rhijndael. Ter gelegenheid van de Nationale Kinderzwerfboekdag staan 
er weer nieuwe, leuke kinderboeken in de kast. Die hoef je niet te kopen, maar zet je na het lezen weer 
terug, zodat andere kinderen er ook van kunnen genieten. Daarom staat er ook een sticker op de boe-
ken met de tekst “Neem me mee, lees me ……… en laat me zwerven!”   
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Q4 
Voorheen waren de kwartalen van het jaar een belangrijk aspect in mijn werk 
m.b.t. het stellen van nieuwe targets en het behalen ervan. Nu we in het laatste 
kwartaal van het jaar zijn aangekomen heb ik mijn eigen targets gezet om niet 
van de doelstellingen af te wijken. Voor dit laatste kwartaal wil ik mij richten op 
een healthy, vegan lifestyle en een andere mindset. Ik heb me voorgenomen om 
doordeweeks (en ik begin as maandag) vroeg op te staan. Wat is vroeg? Vroeg is 
voor mij half 7, eerder gaat 'm echt niet worden ben ik bang. Het zou mooi zijn 
als 6 uur gaat lukken, wie weet. 
Mijn idee is om direct wakker te worden zonder social media te checken, medi-
teren, thee zetten en een half uur/uur een boek te lezen en vervolgens de nodige 
actualiteiten volgen op het web/email, door naar de sportschool en daarna een 
goede vegan lunch maken en vervolgens iets nuttigs leren op de computer zoals 
het bouwen van websites of het volgen van een cursus om mijn vaardigheden te 
verbeteren. Wellicht ook iets meer aan content writing doen. Leuk bedacht alle-
maal, vind ik zelf maar moet het nu nog gaan waarmaken en de donkere dagen 
komen er ook weer aan, wat extra challenging zal zijn, maar ik vind het een leuke 
om te proberen. As dinsdag heb ik mijn eerste personal training.
Een bijzonder moment vorige week was 'de ontmoeting' van mijn portret gemaakt 
door Olga. Hier heb ik sinds de zomer naar uitgekeken en het doek zag er prach-
tig kleurrijk uit, groot ook! Het schilderij is te zien in een galerij in Den-Haag en 
is te koop voor 500 euro (!).  Ik hoop van harte dat Olga deze kan verkopen en als 
ik deze wil hebben mag dat ook zei ze. Ook heb ik na maanden mijn oppaskinde-
ren Sandy en Sarah weer gezien! Wat was het gezellig en zoals vanouds stonden 
ze samen te dansen in de woonkamer op Arabische liedjes en gingen ze mijn haar 
doen. Ik was wel even vergeten hoe druk ze kunnen zijn en die avond heb ik mijn 
plannen gecancelled om ervan bij te komen. Ik heb bewondering voor alle single 
parents moet ik bekennen. Vanmiddag gaan we met elkaar een rondje lopen over 
de kermis in Leiden. De 3 oktober feesten zijn aan de gang en het is in tijden niet 
meer zo gezellig druk geweest in de stad!  Morgen overigens sta ik te helpen in 
een hele leuke reaggae bar in Leiden. Weer eens iets anders :) 
Ik kijk terug op een leuke drukke week en heb zin in de week die komen gaat. 
Maak er iets goeds van lieve lezers!

Liefs Anthoula

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Pepijn van Diggele

Hallo dorpsgenoten en vreemdelingen, Mijn 
naam is Pepijn van Diggele uit Hazerswoude-
Rijndijk en ik ben 18 jaar. Ik woon samen 
met mijn zusje Madelief, mijn hond Willem, 
mijn moeder Sandra en haar vriendin Anne. 
Ik vind Hazerswoude-Rijndijk een heel fijn dorp 
omdat ik er ben opgegroeid en het gewoon 
lekker oud en vertrouwd is. Op dit moment zit 
ik in het examenjaar van de Havo. Ook werk ik 
nu ongeveer al 1,5 jaar met veel plezier bij de 
Action aan de Rijneke Boulevard. Mijn hobby’s 
zijn gamen, lezen, musical en de Efteling. 
Al sinds kleins af aan ben ik een groot fan 
van de Efteling en ik spaar ook alles wat met 
de Efteling te maken heeft. Ik heb zelfs een 
abonnement en wil er in de toekomst ook heel 
graag werken. Musical is ook een passie die 
ik al heel lang heb. Ik heb in 2 musicals de 
hoofdrol gespeeld en ik heb ook zelfs meerdere malen audities gedaan voor grotere producties 
als Joop van den Ende. Ook ben ik een groot fan van de 80’s muziek en films zoals Back To The 
Future en Ghostbusters. Het lijkt mij daarom ook heel leuk om een keer in een film of serie een 
rolletje te spelen. En een muziekband beginnen lijkt mij ook geweldig om te doen. Ik draag het 
stokje daarom over aan Karin Hassing omdat zij hier al heel lang woont en heel veel vrijwilligers 
werk doet. Daarom ben ik erg benieuwd naar haar verhaal.

Scheidsrechters.!
Vorige week was het “de week van de scheidsrechter”. Een bedacht 
moment om in de sport stil te staan bij al die vrijwilligers die week 
in week uit in de sport “als de hoogst aangewezenen tijdens een wed-
strijd toezien op het toepassen van de spelregels”. 

Dat laatste deel van de vorige zin staat niet per ongeluk tussen “pietjes”. Het is een 
prachtige definitie van degene die een wedstrijd leidt.  Wat in sommige gevallen rest 
is acceptatie van een hoofdregel in de sport: "De scheidsrechter heeft altijd gelijk". 
Die acceptatie maakt het vrijwilligerswerk van die scheidsrechter vast nóg leuker!!
Bij B.S.C.’68 werd afgelopen zaterdag de scheidsrechters nog eens duidelijk gemaakt 
hoezeer hun inzet op prijs werd gesteld.
 
De Grote Club Actie
De landelijke loterij “De Grote Club Actie” lijkt bij B.S.C.’68 wel een héél groot suc-
ces te worden. De eerste twee weken zijn al meer dan 3000 loten verkocht! Dat le-
vert niet alleen voor de vereniging een mooi bedrag op, maar de verkopende jeugd 
komt hiermee in het bezit van prachtige clubkleding. Dat zou 
zo maar de reden kunnen zijn voor dit eerste overweldigende 
resultaat in het prille begin van deze loterij, want er kunnen 
nog twee maandenlang loten worden verkocht en gekocht.

0-6!!
Afgelopen zaterdag rolde het 1e team van B.S.C.’68, op be-
zoek bij “buurman” F.C. Zoetermeer, deze tegenstander met 
0-6 op! Daarmee maakt het team tot nu toe het stille opti-
misme helemaal waar! B.S.C.’68 dacht een moeilijke wedstrijd 
tegemoet te gaan. De eerste tien minuten ging het nog he-
lemaal gelijk op. Maar gaandeweg werd B.S.C.’68 sterker en 
vooral efficiënter dan de tegenstander. Toen iedereen dacht 
dat B.S.C.’68 na een doelpunt van Jelle Verhoef (prachtig door 
Mitchel van der Linden voorgetrokken) met dat ene doelpunt 
voorsprong zou gaan rusten, sloegen de Benthuizenaren nog 
twee keer toe. Lyon Korving en Guido de Peinder zorgden vlak 
voor de denkbeeldige thee (die was er namelijk niet) met twee 
mokerslagen voor de 0-3. 

De tweede helft ging B.S.C.’68, gesteund door een prima ver-
dediging, waarin Lars Gouweleeuw samen met Sjoerd Walra-
ven een ijzersterk verdedigend en solide opbouwend centraal 
duo vormen,  verder met waar het de eerste helft geëindigd 
was. Binnen vijf minuten knalde Jelle Verhoeff schitterend een 
bal in de kruising en even later tekende Guido de Peinder voor 
de 0-5. Het slotakkoord was voor opnieuw Jelle Verhoeff die 

met de 0-6 zijn hattrick compleet maakte. 

Aanstaande zaterdag speelt B.S.C.’68 om 14.30 uur “thuis” de derde competitie-
wedstrijd tegen RCSV Zestienhoven. Dat lijkt best een bezoekje waard aan ons 
prachtige en gezellige sportpark “Het Nieuwe Erf”. 
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Nederlands beste belegen kaas 
wordt gemaakt in Koudekerk!
De kaasautomaat op nummer 47 aan de Lagewaard in Koudekerk weten inmiddels 
veel mensen uit de regio te vinden. Dat van de hierachter gelegen boerderij de beste 
boeren belegen kaas wordt gemaakt weet wellicht nog niet iedereen. 

Leefstijlcoach Marjon van den Broek 
opent praktijk in Hazerswoude-Rijndijk
Leer zelf aan het roer van je gezondheid te staan!

door Diana Baak

Wil jij een betere balans in je leven: wat kilo’s kwijt, maar toch lekker blijven eten, 
meer energie hebben, minder stress en een goede nachtrust? Marjon helpt je graag 
om zelf gezondere keuzes te maken. Keuzes die passen bij jouw persoon en leefsi-
tuatie. 

Koos en Marja van Leeuwen mochten onlangs een 
prijs in ontvangst nemen voor deze kaas. Deze prijs 
werd uitgereikt door de Bond van Boerderij Zuivel-
bereiders. Voor familie van Leeuwen is dit een waar-
dering van hun van manier van de kaas maken. 

In de categorie boeren belegen kaas deden 52 deel-

nemers mee. Koos van Leeuwen kreeg 96 pun-
ten van de maximaal haalbare 100 punten.
Voor deze keuring wordt de kaas een aantal 
malen door verschillende keurmeesters onder 
meer op smaak, geur en binnenkant geproefd 
en bekeken. Buiten dat zijn 100 koeien altijd in 
de buitenlucht vertoeven, speelt volgens Koos 
ook de kwaliteit van het goede mei gras een rol 
bij het verkrijgen van een goede kwaliteit kaas. 
Dat uit zich ook in de kwaliteit van de andere 
kaassoorten; voor zijn kruidenkaas kreeg Koos 
bijvoorbeeld 93 punten. 

Deze prijs is voor familie van Leeuwen weer 
een mijlpaal in hun kaasmakerij. We wensen 
Koos en Marja heel veel succes en plezier bij de 
maak van hun kazen.  

Bij de foto: Koos van Leeuwen met de winnende kaas

Ervaringsdeskundig
Tot een aantal jaren geleden 
stond Marjon (58) nog voor de 
klas als docente biologie, totdat 
zij thuis kwam te zitten met een 
burn-out. Marjon: “Ik raakte li-
chamelijk en mentaal uitgeput 
door stress op mijn werk en was 
daarbij ook in de overgang. De 
burn-out dwong mij na te den-
ken over wat ik nu echt wilde 
met mijn leven.  Ik ben blij dat 

ik uiteindelijk een omslag heb 
kunnen maken. Zaken die ik al-
tijd belangrijk vond, maar die 
op de achtergrond waren ge-
raakt, staan nu centraal in mijn 
leven. Ik wilde altijd al graag 
een eigen bedrijf, zodat ik au-
tonoom en zelf verantwoorde-
lijk ben voor wat er gebeurt.  
Nu heb ik mijn zelfvertrou-
wen, energie en goede nacht-
rust weer terug, voel me weer 

jaren jonger, en geniet ervan als 
ik mensen kan helpen.”

Mijn passie volgen
Marjon was vanuit haar achter-
grond als bioloog altijd al geïn-
teresseerd in voeding en een ge-
zonde leefstijl. “In projecten op 
school heb ik bijvoorbeeld ge-
probeerd leerlingen bewust te 
maken van het belang van een 
gezond ontbijt. Veel pubers den-

ken namelijk dat chips eten voor 
je ontbijt normaal is.” De stap 
naar het volgen van een oplei-
ding tot leefstijlcoach was daar-
om een logische. “In dit nieu-
we beroep komen mijn kennis 
en levenservaring goed samen 
met mijn wens om mensen te 
helpen.” 

Geen diëtist
“Het woord coach zegt het al, 
ik schrijf niemand voor wat hij 
of zij wel of niet moet eten, zo-
als een diëtist dat doet. Ik help 
mensen om zelf uit te zoeken 
wat bij hen past qua veranderin-
gen in hun voedings- en bewe-
gingspatroon. Dat doe ik door 
vragen te stellen en door mee te 
denken. Ook reik ik tools aan, 
zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van de Eetmeter van het Voe-
dingscentrum. Zo leer ik ande-
ren om zelf betere keuzes te ma-
ken. Veranderen is heel moeilijk 
en kost tijd. Maar als het niet 
uit jezelf komt, zal verandering 
nooit blijvend zijn. Snel afval-
len door te diëten levert zelden 
een duurzaam effect op.” Ook 
adviseert Marjon niet over voe-
dingssupplementen. Als je ge-
zond eet, krijg je wat nodig is 
voldoende binnen, is haar uit-
gangspunt.

Werkwijze
Marjon: ”Als iemand geïnteres-
seerd is, kan men bellen voor 
een kennismakingsgesprek. Je 
geeft dan aan wat je wilt berei-
ken en ik zal dan vertellen wat 
ik doe om daarbij te ondersteu-
nen. Bij het ingaan van een be-
geleidingstraject vindt eerst een 
intake plaats, waarin ik afhan-
kelijk van de vraag testjes doe, 
gewicht en BMI bepaal e.d. De 
invulling van het coachingtra-
ject zelf wordt onderling afge-
stemd en kan bij mij thuis, on-
line, al wandelend of in een 
combinatie daarvan. Ook kun-
nen mensen bij mij een COOL 
Leefstijltraject doen. Dat loopt 
via de huisarts en wordt ver-
goed door de verzekering als 
men aan bepaalde eisen voldoet. 
Zo’n COOL-traject vindt plaats 
in een groep van 8-12 perso-
nen gedurende een periode van 
2 jaar. 
 
Informatie
Op de uitgebreide website ‘Ge-
zonde Leefstijl in Beweging’ 
(gezondeleefstijlinbeweging.nl) 
is meer informatie te vinden 
over de praktijk. Je kunt contact 
opnemen met Marjon via info@
gezondeleefstijlinbeweging.nl 
of 06-13748429. 
 

Leefstijlcoach Marjon van den Broek Raadspraak
Voorafgaand aan de raadsvergadering is een petitie aangeboden 
door de werkgroep Zaanse Rietveld. Met de petitie 'Stop, maak geen 
weg door de polder Het Zaan-
se Rietveld' verzet de werk-
groep zich tegen de aanleg van 
een weg tussen Boskoop en 
de N11, dwars door het Zaan-
se Rietveld. Dit is een van de 
mogelijke maatregelen binnen 
het regionale verkeersplan Be-
ter Bereikbaar Gouwe.
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• Kranten en tijdschriften

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes

• Gidsen en catalogi

• Toegangskaarten

• Boeken en brochures

• Kleine en grote kartonnen dozen

• Papieren zakken en tassen

• Inpakpapier, cadeaupapier

• Eierdozen

• Golfkarton

• Kartonnen opvulling bij producten

• Print- en kopieerpapier:

 nietjes, paperclips of plakband zijn

 toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier

• Enveloppen:

 van papier of karton, ook met venster

• Taartdozen met voedselresten en

 kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, 

	 koffiefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl

• Kassabonnetjes

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

 tijdschriften

• Melk-, yoghurt- en sappakken:

 drankenkartons

• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

 vloeistofdicht karton

• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart

• Diepvriesverpakking: karton met plastic

 binnenkant

• Papieren broodzakken: papier en plastic

• Geplastificeerd	papier	en	karton

• Plastic zakken en tassen

• Enveloppen met plastic bubbeltjes

• Ordners en ringbanden

• Plastic opbergmappen

Schoon en droog Vies of nat

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél
bij het oudpapier

Niet
bij het oudpapier

ADRESGEGEVENS

Winnaars gezellige van der Meer50+ 
ééndagstennistoernooi
Op vrijdag 24, organiseerde Benthuizer Tennis Club een open ééndags tennistoernooi 
voor 50+. Deelnemers streden om de eerste plaats in 8 poules van dames-, heren- en ge-
mengd dubbels. Er deden tennisspelers mee en die genoten van een heerlijke  mooie zon-
nige dag en een lekkere lunch. 

De volgende deelnemers zijn tot winnaars uitgeroepen:
Damesdubbel 6/7 Ina de Goederen - Henny Heijkoop
Herendubbel 7  RJ Clerc -  Peter van Haver
Herendubbel 8 groep A Ben Boon - Cees Schutte
Herendubbel 8 groep B Carel Clasener - Jan Steenks
Damesdubbel 8  Mariëtte Hooftman Ankie de Vries
Gemengd dubbel 8 Marie-José Ganeff- Stephane Ganeff
BTC wil de sponsoren aannemingsbedrijf van der Meer uit Benthuizen en Grand Café 
De Egel/Eetcafé De Hoek, hartelijk bedanken voor de mooie prijzen. Daarnaast worden 
ook de de organisatoren, vrijwilligers, deelnemers bedankt voor de leuke sportieve wed-
strijden en de gezelligheid op het terras.

Alzheimer Nederland 
zoekt collectevrijwilligers
Benthuizen en Hazerswoude-Dorp: collecteorganisatoren
Voor de jaarlijkse collecte (dit jaar van 8 tot en met 13 november) in Benthuizen 
en Hazerswoude-Dorp zoekt Alzheimer Nederland met spoed vrijwilligers die in 
deze plaatsen de collecte willen organiseren.

Zonder plaatselijke organisatoren kan de jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Benthui-
zen en Hazerswoude-Dorp helaas niet doorgaan. Wilt u helpen door een groepje van 
ongeveer 15 collectanten van collectematerialen voorzien, meldt u zich dan aan. Kijk 
voor meer informatie https://www.alzheimer-nederland.nl/collecte/organiseren. U 
kunt zich aanmelden op deze webpagina of bij de relatiebeheerder, mevrouw Ellis 
Temminck-Smeets: 06 57 59 03 18.

Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn: collectanten
Voor de jaarlijkse collecte (dit jaar van 8 tot en met 13 november) zoek Alzheimer 
Nederland vrijwilligers die willen collecteren in Hazerswoude-Rijndijk of Koudekerk 
aan den Rijn.
Kijk voor meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/collecte/zo-
werkt-collecteren. U kunt zich hier ook aanmelden. Of neem contact op met het 
Collectebureau van Alzheimer Nederland: 033 – 303 26 61 of via collecte@alzhei-
mer-nederland.nl.

Voor een toekomst zonder dementie. 
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van 
Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst 
zonder dementie en betere ondersteuning van men-
sen met dementie en mantelzorgers.
Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het 
werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen 
met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Geluk-
kig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De op-
brengst van de collecte stijgt al 7 jaar op rij (het coro-
najaar 2020 niet meegerekend). Daardoor kan er elk 
jaar meer geld naar onderzoek. En dat is alleen moge-
lijk dankzij alle vrijwilligers.E-mail:


