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Duizendpoot startte zelf de scouting in Hazerswoude....

Lintje voor Karin de Jong
van Scouting Rheijnewoud
door Diana Baak

Zaterdag ontving Karin de
Jong-Hehemann uit Hazerswoude-Rijndijk een koninklijke onderscheiding
uit handen van burgemeester Spies voor al het vrijwilligerswerk dat zij heeft
gedaan voor de jeugd op
school, het Nationaal Kinderfonds, maar vooral bij de
scouting.
Op deze dag waren er ook felicitaties voor het 10-jarig jubileum van Scouting Rheijnewoud.
“Goed om op deze plek, die de
samenleving kleur geeft en voor
verbinding zorgt, bij elkaar te
zijn en stil te staan bij het jubileum en de inzet van veel vrijwilligers”, sprak de burgemeester. “Maar speciaal willen we
vandaag vrijwilliger in hart en
nieren, Karin de Jong, in het
zonnetje zetten.” Karin was 10
jaar geleden initiatiefneemster
voor de oprichting van Scouting
Rheijnewoud.

scouting niet de mooie vereniging zijn die het nu is”, aldus
voorzitter Paula Neuteboom.
Karin zelf was erg vereerd en
ontroerd door al het eerbetoon.

In bijzijn van haar familie en
vrienden werd zij als verrassing toegesproken en gehuldigd door de burgemeester en
de voorzitter van de vereniging.
“Je bent een betrokken verbinder. Zonder jouw inzet zou de

Opgegroeid met scouting
Scouting zit bij Karin in het
bloed. Ze is er zelf al van jongs af
aan bij betrokken. Als kind heeft
zij alle jeugdgroepen doorlopen
bij scouting De Uithoek in Alphen aan den Rijn. Toen ze 17

Decorandus Karin de Jong met burgemeester Spies en haar familie op de foto van Diana Baak
was startte zij zelf als vrijwilliger en richtte in 1992 de Esta’s
op, een gemengde groep van
jongens en meisjes in de leeftijd
van 7-11 jaar. Van 1998 tot 2001
was Karin, samen met een medevrijwilliger teamleidster van
de Sherpa’s, een groep meisjes
in de leeftijd van 14-18 jaar. Al
die tijd dat zij vrijwilliger was
bij De Uithoek, was zij ook actief in de leiding.

Duizendpoot
In 2009 vatte Karin het plan op
om een scoutingvereniging in
haar eigen dorp te starten, waarbij zij haar ervaring en netwerk
aan contacten goed kon inzetten. Vanaf september 2010 ging
het eerste clubjaar van Scouting
Rheijnewoud van start met twee
speltakken. Ook Karins echtgenoot Michiel is bij de scouting
en zij hebben het enthousiasme
vanzelfsprekend aan hun zoons

Thijs en Bastiaan overgedragen.
Binnen scouting Rheijnewoud
heeft Karin in de afgelopen tien
jaar vele functies en rollen vervuld. Zij was teamleidster van
verschillende groepen, leidster
tijdens de jaarlijkse zomerkampen, maar ook kampstaf.
Verbinder
Ook zet Karin zich namens de
scouting in voor speciale gelegenheden zoals Koningsdag en
Bevrijdingsdag, neemt zij deel
aan regiovergaderingen binnen
Scouting Nederland en fungeert
zij als staf tijdens de jaarlijkse
regionale scoutingwedstrijden.
“Je bent met je positieve instelling een voorbeeld voor anderen
en omdat je altijd voor iedereen
klaarstaat. Je bent ook goed in
staat om anderen enthousiast te
maken voor de vereniging en
over te halen voor vrijwilligerstaken als jij. Zo heb je mij ook
ooit weten over te halen voor
het bestuur”, aldus Paula Neuteboom. Ook is zij het gezicht van
de vereniging in de samenwerking met de andere scoutingverenigingen in gemeente Alphen
aan den Rijn. Sinds 2014 organiseert Karin de collecte voor
het Nationaal Fonds Kinderhulp
in haar dorp.
Informatie
De vereniging Scouting Rheijnewoud heeft ruim 60 leden
in de leeftijd van 5 tot 23 jaar.
Kinderen en jongeren leren bij
de scouting heel veel, zoals op
speelse wijze samenwerken en
zijn actief bezig in de natuur.
Meer informatie is te vinden op
scouting-rheijnewoud.nl.
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Familieberichten
't Laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden.
Wel voor hen die hij achterlaat.
"Vaarwel" en "Rust in vrede".
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Na het leven innig omarmd te hebben is,
toch nog onverwacht, overleden
onze lieve vader, schoonvader en opa

Denis Johan Josef
Schils

* Roosendaal en Nispen,
1 juni 1926

† Leiden,
21 juni 2021

echtgenoot van
Marie José (Toet) Schils - Rommens †

Huibert Cornelis van 't Wout
Alphen aan den Rijn
21 december 1942

Lidwien en Maurice

Bert

Zwaany van 't Wout-Dissel
Sharon
Amy en Joeri
Bryan en Jill
Fiona en Ronald
Bradley en Eva

UITVAARTZORG

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Riet van Wijk

Maarten en Liesbeth
Florine en Koert
Sebastiaan en Maria

Alphen aan den Rijn
24 juni 2021

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij

De lanen door, de polder in
De hond stil achter hem
Onze lieve en eigenwijze pa is er niet meer

Krijn Dinant de Gelder

De begrafenis heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Prinses Beatrixstraat 16
2396 XH Koudekerk aan den Rijn

071 710 74 22 dag en nacht

18 augustus 1949

23 juni 2021
Cora †
Niels
Laurien
Suzanne

Correspondentieadres:
Westzijdeweg 21
2391 JE Hazerswoude Dorp

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 1 juli van
19.30 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum De Waard,
Europasingel 25 te Koudekerk aan den Rijn.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.
Geen bloemen.
Onze hartelijke dank gaat uit naar de medewerkers van
verpleeghuis Oudshoorn, afdeling Bospad 10,
voor de zeer liefdevolle verzorging.

Eduard Nicolaas Bink

De belangstelling en troost die wij
ontvingen tijdens en na het overlijden
van Ed heeft ons diep geraakt.
Wij willen iedereen hiervoor
hartelijk danken.
Wij hebben met Pinksteren zijn as
verstrooid op Schiermonnikoog,
de plek die hij zo lief had.

Correspondentieadres:
Bloys van Treslongstraat 49H
1056 WZ Amsterdam

Sarah Jongejan
Uitvaartbegeleiding

Wij missen hem in alles.

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Anneke
Martijn en Janneke
Sophie, Renske
Lonneke en Sabine
Jessie, Max
Koudekerk aan den Rijn, juni 2021

0172-601156
www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

De Juffrouw ontwaakt
met optreden Dear Francis
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Waarom deze column?
Allereerst vind ik het fijn om te schrijven.
Papier is geduldig en daarnaast wil ik u, als
lezer, graag informeren over bijzondere gebeurtenissen in “uitvaartland”.

Het mag weer! Genieten van live muziek met een hapje en een drankje. Op zondag
4 juli om 16:30 trapt Dear Francis af in Dorpshuis de Juffrouw – in HazerswoudeDorp!

Echte liefde
Mijn dochter en haar vriend hebben samen een huis gekocht.
Samen de toekomst in. Ik ben een trotse en blije moeder.
Toch, ik kan het niet laten, moet ik aan ze vertellen wat ik heb meegemaakt met Aagje. (Aagje en Klaas zijn fictieve namen en ‘Aagje’
heeft toestemming gegeven om haar verhaal te gebruiken)
+0385 verschijnt in mijn beeldscherm. Kroatië. Nog voor ik mijn
naam heb kunnen zeggen hoor ik: “Sarah met Aagje, Klaas is overleden”. Wat een schrik en ongeloof. Aagje die met Klaas bijna 20
jaar zo gelukkig was. Aagje die die na een heel diep dal “ haar”
Klaas tegenkwam. De huur van haar woning opzegde, bij hem introk en waar de deur altijd openstond.
De geweldige klik met de kinderen van Klaas was zo bijzonder. Ze
noemden haar zelfs soms mama. En hun kinderen noemden haar
oma Klaas. Aagje was, na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de
zorg, gestopt met werken. En Klaas had, middels een prima regeling vanuit zijn werk, zijn pensioen “naar voren kunnen trekken”.
Ze kochten van hun spaargeld een camper en ontdekten de mooiste
plekjes in- en buiten Nederland.
En nu is haar Klaas er plotseling niet meer. Aagje besluit om eerder

Dear Francis brengt a.s.zondag de muziek terug in Hazerswoude-Dorp dan Klaas naar Nederland terug te vliegen. Het kan nog wel even
Na jarenlang ongeveer alle podia van Nederland (en daarbuiten) te hebben beklommen
hebben de vier doorgewinterde muzikanten van Dear Francis besloten de versterkers uit
te zetten en de grootste hits uit
de Top40 en Top2000 terug te
brengen tot de essentie.
Met meerstemmige zang, ondersteund door alleen akoes-

tisch gitaar, bas en cajón worden nummers van o.a. Justin
Timberlake, Jason Derulo, Bryan Adams, Jason Mraz, Abba en
nog veel meer in een ontspannen sfeer keer op keer omgetoverd tot verrassende muzikale
kadootjes.

een lekker hapje en drankje.
U mag genieten in een relaxte
huiskamer sfeer in de grote zaal!

We maken er een ouderwets gezellige middag/avond van met

Kaarten en diner zijn te bestellen op de-juffrouw.nl/winkel/

Entree is € 19,50 p.p. inclusief
een welkomstdrankje en hapje.
Na het optreden kunt u eten op
het gezellige terras of café.

Statiegeldactie Huttenbouw
Hazerswoude-Dorp
Op vrijdag 9 juli is de statiegeldactie van de Jeugdvakantieweek. Tussen 18:15 en
20:30 komen we langs de deur in Hazerswoude-Dorp om zoveel mogelijk lege flessen op te halen. De volledige opbrengst is bestemd voor de huttenbouw, die dit jaar
van 23 t/m 27 augustus georganiseerd wordt. Deze week staat bol van de uitdagende, actieve en leerzame activiteiten voor de jeugd van Hazerswoude en omstreken.

duren voordat Klaas wordt overgebracht. Ze wil graag in Nederland
zijn als hij aankomt. Na haar geholpen te hebben met informatie
over het overlijden van Klaas in het buitenland en wat ze kan doen
spreken we af wanneer ik bij haar kom.
Op de dag dat wij elkaar zien zijn ook Klaas zijn kinderen aanwezig.
Verdriet en ongeloof alom. Hoe heeft dit kunnen gebeuren. Hij
was zo gezond als een vis. Ze willen dat er alvast dingen voor de
uitvaart besproken en geregeld worden. Aagje verdwijnt een beetje
naar de achtergrond. Als de meest belangrijke dingen besproken
zijn vertrekken de kinderen. Het valt mij op dat Aagje amper gedag
gezegd wordt. Fijn om dan één op één met haar te zijn. Ze verteld
mij dat er nooit een geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of testament is opgemaakt tussen haar en Klaas. Hij heeft altijd gezegd dat het goed komt. Zij zich geen zorgen hoefde te maken. Zijn kinderen ook voor haar zouden zorgen. Ze was en is er
van overtuigd dat dit zo is.
Anderhalve week later is de uitvaart van Klaas. Twee weken na de
uitvaart krijgt Aagje de mededeling van Klaas zijn kinderen dat zij
het huis moet verlaten. Het gaat de verkoop in. Ze mag haar koffer
letterlijk pakken voor kleding en wat persoonlijke spulletjes. Ook
van de camper, die intussen in Nederland is aangekomen, moet zij
afscheid nemen. 20 jaar lief en leed gedeeld met dit gezin. En daar
staat ze. Op straat.
Mijn dochter en haar vriend hebben met aandacht naar dit verhaal
geluisterd. “We gaan het goed regelen hoor!”. Daar hebben we al
een afspraak voor gemaakt. Aagje en Klaas hadden het niet echt
slim aangepakt. Wat een geruststelling voor moeders. Wijze kinderen. En met Aagje? Na weer een diep dal heeft ze haar vroegere
werk weer opgepakt, een huurhuis gevonden en heel veel geleerd
over echte liefde.
www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl
In 2020 is de Jeugdvakantieweek ondanks de Corona-maatregelen doorgegaan, maar in
aangepaste vorm. In 2021 hopen
we er weer een ‘normale’ editie
van te maken.

niet mogelijk om de zomervakantie op geweldige wijze af te
sluiten met opnieuw een leuke
huttenbouw week. Iedereen bij
voorbaat bedankt voor de bijdrage.

Spaar uw statiegeld flessen dus
op en houd deze gereed, zodat
we niet voor niks langskomen.
Zonder deze opbrengsten is het

Organisatie Jeugdvakantieweek
Hazerswoude-Dorp
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Aanleg glasvezelinfrastructuur in de dorpen is gestart

Kleine schop in de grond is
een grote stap voorwaarts!
door Diana Baak
In aanwezigheid van de dorpsoverleggen, de ambassadeurs die het glasvezelproject onder de aandacht van inwoners brachten, de aannemer BAM, DELTA Fiber Netwerk en wethouder Schotanus werd vorige week symbolisch de eerste schop in de grond gezet met graafmachine en spades.

De eerste schep gaat de grond in voor het flinke project. Foto Diana Baak

Buurtbewoners en SP halen handtekeningen
op tegen hardrijders op de Mozartlaan

7.500 woningen worden
voorbereid
De voorbereidingen voor de
aanleg van glasvezel in de vier
kernen van voormalig Rijnwoude zijn al gestart en het echte
graafwerk gaat nu beginnen, als
eerste in Hazerswoude-Rijndijk,
daarna Koudekerk aan den Rijn,
Hazerswoude-Dorp en als laatste Benthuizen. De planning is
dat in oktober de eerste klanten
gebruik kunnen maken van de
glasvezelaansluiting en dat het
project in de zomer van 2022 zal
zijn afgerond. Alle 7.500 woningen in de vier dorpen worden
kosteloos voorbereid op glasvezel met een kastje in de meterkast, tenzij men dat niet wil. Het
aansluiten met een abonnement
is gedurende het project ook
nog gratis, daarna niet meer.
Complexe logistieke operatie
“In totaal worden 4 centrale
verdeelpunten (POP, een bovengrondse kast) geplaatst en
wordt 125 kilometer aan sleuven gegraven,” vertelt Michel de
Groot van BAM, de aannemer
die het project uitvoert. “Aanvullend wordt zo’n 50 kilometer geboord of gegraven in tuinen. Het gaat in totaal om 250
km glasvezel. Dat is een hele logistieke operatie, waar we ook
tegen onverwachte zaken zullen aanlopen, of er wel eens iets
mis gaat. We roepen de inwoners op om bij klachten niet te
aarzelen om te reageren, want
dan kunnen we het zo snel mogelijk oplossen”.

Buurtbewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk zijn samen met de SP
de wijk in gegaan voor een duidelijke bebording van max 15 km per uur. Buurtbewoner Petra: ‘’we zagen het nu voor de zoveelste keer bijna mis gaan, en toen wa- Iedereen wordt geïnformeerd
Op dit moment is al gestart
ren we het zat. Daarom heb ik de SP benadert’’.

met voorbereidend werk, zoals
het doen van woningschouws,
waarmee bekeken wordt wat de
beste plek is voor de aansluiting
in de woning. Iedereen ontvangt hierover een brief. Aan
de eigenaren van grond waarin

gegraven moet worden, wordt
formeel gevraagd hiervoor toestemming te geven. Het graafwerk start vanaf nu in Hazerswoude-Rijndijk. Voordat bij jou
in de straat met graven wordt
begonnen, ontvang je een brief.
De woning blijft altijd bereikbaar. Van de straat wordt vervolgens een kabel naar het huis gebracht (boren of graven). Je tuin
wordt altijd weer achtergelaten
zoals die was. In de gevel wordt
een klein gaatje geboord om de
kabel naar binnen te brengen.
Een monteur sluit het ‘glasvezelkastje’ in de woning aan. Tussen het graafwerk en de oplevering van de verbinding in de
woningen zit vaak nog we enkele maanden omdat de infrastructuur voor een dorp, inclusief het centrale verdeelpunt, in
één keer wordt opgeleverd. Degenen die een abonnement hebben afgesloten ontvangen tot
slot hun installatiepakket van de
telecomaanbieder.
Informatiemarkt op 3 juli
Omdat alle woningen in principe een kastje krijgen en daarmee worden voorbereid voor
glasvezel, organiseert DELTA
Fiber Netwerk een informatiemarkt voor ALLE inwoners, of
je nu een abonnement hebt genomen of niet. Deze wordt gehouden in De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp van 11.00 tot
16.00 uur. Hier kun je terecht
met vragen over de bouw een
aanleg en wordt aangegeven
wat de planning is, worden demo’s gegeven en zijn ook de telecomaanbieders aanwezig. Je
kunt je via gavoorglasvezel.nl
ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin tijdens het project
informatie wordt gegeven over
de voortgang van de aanleg. Vul
voor de juiste webpagina eerst
je postcode op in de rechterbovenhoek.

Opstart in Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk

Koffiedrinken en wandelen
Wat heerlijk dat Actief Rijnwoude steeds meer reguliere activiteiten mag aanbieden.
Wat betreft ‘koffiedrinken’: elkaar ontmoeten / bijkletsen / vrijblijvend een spelletje doen:
✤ Koudekerk: Iedere woensdagochtend (vanaf 23 juni) locatie
gebouw Z&PC (naast het zwembad) van 10.00 – 12.00 uur.
✤ Hazerswoude Rijndijk: iedere woensdagochtend (vanaf 23
juni) locatie Buurthuis SOM / Tom in de Buurt.

De gemeente verwijst de bewoners door naar de herinrichting over een paar jaar, maar de
buurt vindt de situatie onhoudbaar. SP afdelingsvoorzitter Daniel Boer begrijpt dit heel goed:
‘’Moeten we echt wachten tot
het misgaat?!’’ horen we re-

gelmatig wanneer we langs de
deuren gaan. Met de handtekeningen hopen de bewoners dat
de gemeente wakker wordt en
eindelijk in actie komt!
De Mozartlaan is een woonerf,
maar op een enkel bord aan het

begin van de wijk na is hier weinig van te merken. Er zijn geen
drempels of andere vertragende
aanpassingen, en daar moet verandering in komen. Woensdag
30 juni gaan we voor een tweede ronde handtekeningen langs
de deuren.

Wat betreft ‘wandelen’:
✤ Koudekerk: Iedere woensdagochtend (vanaf 23 juni) locatie
gebouw Z&PC (naast het zwembad) om 10.00 uur.
✤ Hazerswoude Rijndijk/Koudekerk: Iedere donderdagochtend
(vanaf 24 juni) locatie Koudekerkse brug om 9.00 uur.
Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u contact
opnemen met:
Kern coördinator Koudekerk:
Jolande@actief-rijnwoude.nl / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Rijndijk:
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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binding een eucharistieviering
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op
de website van de parochie:
www.heiligethomas.nl.
Op
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site
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u
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www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl 3 juli is het de naamdag en de
feestdag van de heilige ThoKERKDIENST PROTESVIDEOBOODSCHAPPEN
mas, de patroon van onze paTANTSE GEMEENTE
Rond de derde donderdag van rochie. Op zaterdagavond 3
Sinds kort zijn er weer maxi- de maand zullen wij als pas- juli wil de Thomasparochie
maal 50 bezoekers welkom in toraal team een korte video haar patroonheilige eren met
de kerk. Alle diensten worden maken over dingen waar wij een viering in de buitenlucht.
gehouden in de Ontmoetings- in deze tijd op stuiten of die Dat zal zijn om 19.00 uur in de
kerk. U hoeft zich niet meer ons inspireren. De videobood- ‘Groene Kathedraal’ aan de
vooraf aan te melden, maar u schap is te vinden op www. Burgermeester Ten Heuveldient zich wel te houden aan pknkoudekerk.nl
hofweg in Hazerswoude-Dorp.
de coronaprotocollen: MondU hoeft zich niet aan te melkapje bij binnenkomen en uitNAAR DE BERNARDUSden. De anderhalve meter afgaan van de kerk, handen KERK VOOR EEN VIERING stand houden tot elkaar blijft
desinfecteren en 1.5 meter
OF OPENSTELLING
uiteraard wel gehandhaafd; en
afstand houden. De kerkdien- De regels betreffende het af- ook het gezamenlijk zingen is
sten worden ook uitgezonden stand houden, het ontsmet- nog niet mogelijk. Die zatervia www.kerkdienstgemist.nl
ten van de handen en het dra- dagavond zal er geen viering
Zondag 4 juli 10.00 uur: gen van een mondkapje bij het in de Bonifaciuskerk zijn. Nog
Viering met dominee W.L. van binnenkomen en verlaten van een belangrijk punt tot slot: er
der Lugt uit Houten.
de kerk zijn nog steeds van is bij de ‘Groene Kathedraal’
Zondag 11 juli 10.00 uur: kracht.
nagenoeg geen parkeergeleViering met dominee W. Bies- Ook al zijn we één parochie, in genheid. Daarom wordt iederheuvel.
iedere kern gaan de parochi- een verzocht de auto thuis te
anen van de eigen kern voor. laten en met de fiets naar de
SOEP EN PRAATJE
Als u zich aanmeldt, dan zul- viering te komen.
Op dinsdag 6 juli organiseren len we uw telefoonnummer of
we weer een Soep & Praatje, emailadres nog enige weken
INTENTIES
om 12.00 uur in Honswyc. Er bewaren, voor het geval er er- U kunt intenties opgeven voor
is een soep mét en een soep gens een besmetting mocht de vieringen. Tijdens de viering
zonder vlees. In verband met zijn.
in de Bonifaciuskerk zullen de
het coronaprotocol is vooraf Zondag 4 juli 10.30 uur: De intenties, die opgegeven zijn
aanmelden belangrijk, graag Bernarduskerk is open van tijdens de voorbeden in beeld
uiterlijk het weekend vooraf- 10.30 tot 11.30 uur om even verschijnen. U kunt hiervoor
gaand, bij Agaath Koers, tel.06- rustig te zitten, te bidden of contact opnemen met Annie
12317899. We vragen een vrij- een kaarsje aan te steken. Er van Dijk via telefoonnummer:
willige bijdrage.
wordt door Dhr. Nico Wesse- 071-3414210.
lingh op het orgel gespeeld.
OPEN KERK
Voor deze openstelling hoeft u
(RK) PAROCHIEKERN –
Op alle woensdagen tussen zich niet aan te melden
SECRETARIAAT
10.30 en 11.30 uur is één van Zondag 11 juli 10.30 uur:
Het secretariaat aan de Choonze kerken open. U bent wel- Eucharistieviering waarin pas- pinlaan 10 is deze weken niet
kom om een kaarsje aan te toor Visser de voorganger is. zoals gebruikelijk geopend op
steken, voor een praatje, voor Mevr. Anne-Marie de Groot is donderdagmiddag. Voor vraeen gebed of om even stil te de organiste. Als u bij deze gen kunt u altijd mailen naar:
zijn. U wordt ontvangen door viering aanwezig wilt zijn, laat hh.michael-bernardus@heieen vrijwilliger of door de aan- het even weten. Dit kan via te- ligethomas.nl of bellen 071
wezige pastor. U bent in de lefoonnummer 071-3414210 of 3414210 want gelukkig neemt
Ontmoetingskerk welkom op email-adres hh.michael-ber- Annie van Dijk altijd de telede woensdagen 7 en 21 juli, 4 nardus@heiligethomas.nl.
foon op. Het is een doorgeen 18 augustus. De Brugkerk
schakeld nummer dus even
staat open op de woensdagen LIVESTREAMVERBINDING geduld en de telefoon een
30 juni, 14 en 28 juli en 11 au- Elke zondagmorgen is er om aantal keren laten overgaan
gustus.
9.30 uur via een livestreamver- om contact te maken.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 4 juli 09.30 uur Ds M. Maas; 18.00
uur Ds C. Boele
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 4 juli
10.00 uur Mw Ds A.P. Brabander-Schuytvlot,
Wassenaar (H. Avondmaal)
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar
Herv. Gemeente

Zondag 4 juli 09.30 en 18.00 uur Leesdienst
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zaterdag 3 juli 19.00 uur:
Thomasviering in de Groene Kathedraal
Zondag 4 juli 09.00 uur
Eucharistieviering. Voorg. Past. R. Visser
Voor de vieringen dient u zich wel vooraf aan
te melden. Dit kan telefonisch 06-24764418 t/m
vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 4 juli 09.30 uur
Ds C.F. Klaassen, Harderwijk
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 4 juli
09.30 en 18.30 uur Ds A.B. van Campen
Alle diensten zijn internetdiensten

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek
Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-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 huisartsenzorg:
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Ziekenhuis, 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 10.0012.00 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 Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.!

ONDERSTEUNERS GEZOCHT!
Vanaf september zal de Lionsclub Rijnwoude de actie “Oog voor voedsel, hart voor mensen” opstarten. Hiervoor zijn De Lions nog op zoek naar straat-coördinatoren in Hazerswoude-Dorp, die erbij willen helpen om het door de voedselbank benodigde voedsel te verzamelen.
Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Lionsclub Rijnwoude https://rijnwoude.lions.nl/ en in de Groene Hart Koerier editie van 9 Juni jl.

Meld je aan als vrijwillige helper bij deze actie via: rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact met je opnemen.
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Iedere dag voordeel:
elk 2e brood voor 1,60

Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Boerenachterham
Runderrollade
Gebraden
Gehakt

Lekkere
Cowboy knots
Rolletje van runderschnitzel,
gevuld met runderrookvlees,
kruidencrème en heerlijke
Beef Jerkey kruiden.
100 gram

1.79

4 Slavinken
4 Gehaktschnitzels

4.49

8.49

Weektopper!

BBQTip!

4 Gem.
Filetlapjes
500 gram
Shoarmavlees
samen

Biefstukspiesjes

Voor in de oven:

Altijd handig!

Kip
loempia’s

Kipfilet

10.98
2 stuks

3.98

div. soorten
100 gram

1.59

500 gram

4.98
Aanbiedingen zijn geldig van
28 juni t/m 3 juli 2021

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

Aanbiedingen van 1 t/m 7 juli:

Koffiebroodje
Wilhelmientjes

200 gram

1,2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE

GEVRAAGD:
BRIL
VAN DE MAAND
JULI

POMPBEDIENDE
VOOR DE ZATERDAG
(en eventueel schoolvakanties)

OP STERKTE

€ 130,-PRIJS

TUIJN JUBILEUM

• Je bent tussen de 15 en 18 jaar.
• Je bent klantvriendelijk en je weet van aanpakken.
• Je bedient de brandstofpompen, de wasstraat
en poetst een auto tussen de bedrijven door.
Lijkt het je leuk, bel dan Ton van Gent op 0172-589234
of kom langs bij Autobedrijf Bos.

AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE
Dorpsstraat 9-13, Hazerswoude | Tel. 0172 589234
www.autobedrijf-bos.nl | info@autobedrijf-bos.nl

SPECIALIST
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Afscheid van Springplank-juffen
met
veel roffels en een traan
Vrijdag 25 juni klonk in een deel van Hazerswoude dorp tromgeroffel. Buurtbewoners zetten ramen en deuren open voor deze vrolijke klanken. Bewoners in het
gebied rondom o.b.s.de Springplank waanden zich die dag bij een concert. Wat was
er aan de hand?
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Cursiefje
Hoger en lager
Die -er’woorden... het is me in wezen niet duidelijk of het gebruik
ervan op enige vorm van onderzoek is gebaseerd. Een driftig adverterende verzekeringsmaatschappij profileert zich als dé thuisbasis voor hoger opgeleiden. En als je bij het lezen van zo’n uitspraak
even de wenkbrauwen fronst, word je meegedeeld dat de hoger opgeleiden minder schade in het verkeer veroorzaken. En dus kunnen
die verzekeringsjongens het zich permitteren die ‘hogeren’ een lagere premie aan te smeren. (Alsof de lager-opgeleide in het verkeer
per definitie een minkukel is!) Is dit een gevolgtrekking uit de losse
pols of ligt er een gedegen onderzoek aan ten grondslag?
De nodige commotie in medialand. RTL en Talpa gaan fuseren en
dan krijg je te horen dat RTL Nieuws een iets hoger opgeleide doelgroep heeft, terwijl het gewone volk (lager opgeleid dus!) voor SBS
zou kiezen. We hebben het hier over commerciële zenders en die
moeten, willen ze hun kijkcijferkanonnen kunnen blijven betalen,
natuurlijk wel iets van de marktwaarde van die zgn. coryfeeën weten en dus van hun ‘doelgroep’. Steunt deze visie op argumenten?
Of je bij het oordelen over mensen die kiezen voor een bepaald tvstation direct moet gaan zwaaien met bordjes van hogere of lagere
opleidingen... het lijkt mij wat kort door de bocht. Als ik toevallig de mannen van Veronica Inside aan het woord laat, moet mijn
vrouw onmiddellijk iets heel belangrijks in de keuken doen en als
zij eens behoefte heeft aan een ‘lekkere’ roddel en uitwijkt naar
RTL Boulevard, krijg ik onbedwingbare wandelneigingen... Om
daar echter een algemene conclusie aan te verbinden, lijkt me wat
voorbarig.
Dat ‘-er’ zit ook in ‘meer’ en ‘minder’ en daar word ik beslist niet
vrolijk van. Het aantal commerciële onderwijsinstanties groeit de
laatste jaren als kool en daar kunnen kinderen terecht wier ouders
een fors bedrag moeten/willen betalen om hun kroost te laten bijspijkeren, om ze ‘meer’ te geven. En het resultaat zou dan zijn dat
die kinderen een hoger type onderwijs kunnen volgen.
Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me dat het toch wel vreemd is het
ouders kwalijk te nemen, dat ze alles in het werk stellen om hun
kinderen unieke kansen te bieden. Aan dat ‘kansen bieden’ hangt
echter een prijskaartje en uiteindelijk zou je kunnen concluderen
dat kinderen uit ‘minder’ bedeelde groepen direct al achtergesteld
worden, omdat hun bepaalde mogelijkheden niet geboden worden. Je zou het Stevo Akkerman na kunnen zeggeen: het klopt wel,
maar het deugt niet!
Sommige woorden verouderen en soms terecht; het woord arbeider heeft (net als daggelder) in de loop der jaren een negatieve gevoelswaarde gekregen. Werknemer is een goed alternatief. Hetzelfde geldt voor ‘lager-opgeleide; het woordje ‘lager’ impliceert iets,
het neigt naar minder en dat is in onze competitieve maatschappij direct een etiket. Dat etiket wordt mensen doorgaans opgeplakt
door hen die zich ‘hoger’ wanen. Ik zei competitieve maatschappij... dat klinkt al weinig solidair. Met dat hoger en lager gaan we
óók naar een elitaire maatschappij en dat klinkt heel arrogant en
dus... vul maar in!
Wist

De leerlingen van de Springplank hadden een Trommel-afscheidsdag. Maar liefst
3 juffen nemen afscheid. Een juf gaat
werken op een andere school.
Een juf gaat met prepensioen en
verhuizen naar Zweden. De derde juf hoeft vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd niet
meer les te geven.
Workshopresultaten
De drie juffen houden van muziek. Dus wat is het leuker dan
het afscheid in het teken van
trommelen te zetten.
De dag begon met een knallende opening voor de hele school

door “De Vuilnismannen”.
Hierna volgden de leerlingen
workshops waarbij ze actief aan
de slag gingen op allerlei soorten afvalbakken van “De Vuilnismannen”. Tijdens de workshops werd een muziekstuk
ingestudeerd.
Gigaconcert
Alle ingestudeerde muziekstukken achter elkaar zorgde 's middags voor een vrolijk concert.
Dit was het grote cadeau. De 3
vertrekkende juffen kregen ’s
middags een ere-plek tijdens
de voorstelling. Vanwege de corona-regels konden de ouders

van de leerlingen niet aanwezig
zijn. Daarom is het gehele concert voor hen op film gezet. Zo
konden ook alle ouders genieten
van de knallende presentatie.
Er was natuurlijk ook nog wat
tijd om bij het vertrek van de
leerkrachten stil te staan.
Wat zullen we juf Karlijn, Marion en Juul gaan missen!!
Kortom het werd een afscheidsfeest met veel roffels en
een traan….
Wij wensen de afscheidnemende juffen veel geluk in hun verdere leven!

MINIBIEBS IN
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

Speeltuin De Rode Wip zal in samenwerking met de gemeente
Alphen aan den Rijn diverse minibiebs plaatsen in de dorpskern
Hazerswoude-Rijndijk. Minibiebs zijn kleine afsluitbare huisjes/
kastjes in openbaar gebied waar mensen gratis een boek kunnen
pakken om thuis te lezen. Na afloop kan je het boek terugzetten
en een nieuw boek meenemen. In de Mozartlaan nabij nummer
108 en in speeltuin De Rode Wip komen daarnaast ook zogenaamde Kinderboekzwerfstations te staan waar uitsluitend kinderboeken zijn te lenen.
Woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk en wil je in je eigen straat
een minibieb plaatsen én ben je bereid deze te beheren? Stuur een
mail naar info@derodewip.nl zodat we straks in één keer bij de gemeente de minibiebs kunnen bestellen.
Inmiddels is er een facebookpagina waar de beheerders straks hun
eigen minibieb kunnen promoten en nieuwtjes kunnen plaatsen.
www.facebook.com/minibiebshazerswoude
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Zomer

Buitenleven

Buiten eten, loungen, dansen en sjansen

We omarmen
het buitenleven
Buiten eten, loungen, dansen en sjansen! Lekker genieten van de zon. Lange dagen en zwoele nachten. Natuurlijk in ons eigen sfeervolle buitenverblijf. Want daar maken we deze zomer een feestje.

O

verkappingen,
terrasverwarmers, buitenkeukens,
loungesets. Het lijkt wel of
je er niet meer bijhoort als
je in de tuin geen trendy buitenkamer inricht. Ook in Nederland is
het buitenleven definitief doorgebroken. En waarom ook niet nu het
klimaat maar warmer en warmer
lijkt te worden.
We hebben het buitenleven definitief omarmd en de buitenkamer is
een daadwerkelijk verlengstuk van
de huiskamer geworden.
Dat betekent dat het buitenleven

ook een bron is voor nieuwe innovaties en trends. Het seizoen
begint steeds eerder en de absolute trend is loungen. Mensen
vinden het heerlijk om in hun
vrije tijd lekker in hun loungeset
te zitten. Die hoeft niet per se de
traditionele uitstraling te hebben,
maar loungesets met hoge tafels
doen het bijvoorbeeld ook goed.
Veel mensen hebben thuis een
veranda of overkapping. Daardoor
kunnen ze langer en meer genieten van het buitenleven. Ook als
het weer iets minder is.

Ook in Nederland is het buitenleven 'hot'.
Foto: Blokhutvilla

Het barbecueseizoen komt er weer aan

Bakken en braden
in je eigen tuin
De eerste zonnestralen zijn in Nederland reden genoeg om de barbecue tevoorschijn te halen.
Wij bakken graag in de buitenlucht. En waarom ook niet.

D

e barbecue is onlosmakelijk
aan de zomer verbonden.
Samen bakken en braden
zorgt voor gezelligheid en
een ongedwongen sfeer. Want je
hoeft niet ‘strak’ aan tafel te blijven
zitten. Tegenwoordig zijn er prachtige barbecues verkrijgbaar. Grote
‘kookstudio’s’ die amper onderdoen
voor het fornuis in de keuken of
juist een verrijdbare barbecue die je

simpel in de garage opbergt of zelfs
meeneemt naar je vakantieadres.
Heel handig zijn de gasbarbecues.
Je hebt geen gedoe met houtskool,
dat moeten worden aangestoken.
Veel gasbarbecues zijn uitgevoerd
met handige warmteregelingen
waardoor je er even gemakkelijk een sappige steak mee grilt als
een pizza bakt of stuk vis gaart.
Je kunt kiezen voor speciale voor-

keurstanden. Heb je veel warmte
nodig - bijvoorbeeld voor het bereiden van een steak, hamburger
of merguez-worstje – dan zet je de
barbecue op direct grillen. Een lagere temperatuur nodig? Kies voor
de stand indirect grillen. Deze is te
vergelijken met luchtcirculatie in
een oven. Leg er vervolgens een
stukje vis, aardappelen, een volledige kip, pizza of zelfs dessert op.

Grenzen tussen buiten en binnen vervagen

Huis en tuin
vinden
elkaar
Verticaal tuinieren
Geen gedoe met houtskool als je kiest voor een gasbarbecue Foto: SunsetBBQ

Planten sfeerbepalend op balkon en terras

Het leven verplaatst zich van binnen naar buiten. Het huis en de tuin zijn niet langer twee losse
ruimtes, maar matchen en vloeien mooi in elkaar over. Gelukkig zijn er steeds meer meubels en
accessoires die hiervoor zijn ontworpen.

© Geurts Media

N

aar schatting 75% van de
Nederlandse huishoudens
heeft een balkon of terras.
Een plek waar het met lente- en zomerzon prima vertoeven
is. Aan de vooravond van het nieuwe buitenzitseizoen heeft Mooiwatplantendoen.nl een onderzoek
gehouden onder balkon- en terrasbezitters. Belangrijkste conclusie: planten zijn sfeerbepalend op
balkon en terras. Daarnaast blijkt
Nederland redelijk tevreden over
eigen balkon of terras, ook verticaal te tuinieren en een duidelijke
voorkeur voor bloeiende planten
te hebben.
Bloeiende planten aan de wand.
Foto: Alpha Communications

E

en luxe loungeset, een vloerkleed op het terras of een
hanglamp boven de veranda:
we zien steeds meer items in
de tuin die je in eerste instantie buiten niet verwacht. Ook stijlen, kleuren en materialen worden doorgetrokken naar onze ‘buitenkamer’,
zodat beide ruimtes mooi samensmelten. We zien steeds meer stijlvolle designmeubels, die buiten
zorgen voor een huiselijke sfeer.
Maar hoe richt je je eigen ‘buiten’
eigenlijk in? Het kiezen van een
mooie accentkleur helpt je om het
interieur te verbinden met de sfeer
van buiten. Het geheim zit hem
hierbij in de finishing touch: met
mooie accessoires creëer je rust en

eenheid. Dit seizoen zit je sowieso
goed met okergeel, dé trendkleur
van dit moment. Een frisse en zo-

merse tint waar je meteen vrolijk
van wordt. Lang leve het sfeervolle
buitenleven!

Stijlen trekken we door naar buiten.
Foto: Exotan
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Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp

Slagerij de Vries hoofdsponsor van Zwoel!
Slagerij de Vries gevestigd op het Ambachtsplein, bestaat dit jaar 12,5 jaar. Een perfecte gelegenheid om dit met het hele dorp te vieren, bedachten Anton en Petra, is door een mooi
bedrag te sponsoren aan de jaarmarkt Hazerswoude -Dorp welke gebruikt moet worden
ten behoeve van iets “extra’s” voor Zwoel op de Poel. De jaarmarkt stichting is bijzonder
blij met deze bijdrage en gaat het dan ook gebruiken ter ondersteuning van het programma.
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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.

Sportblessures
We mogen weer (meer) gaan sporten en voor sommige mensen
is het al weer een tijdje geleden dat zij zich op sportgebied in het
zweet hebben gewerkt. Het gevaar van een sportblessure ligt
echter op de loer als u enthousiast, maar ongetraind en fanatiek,
weer aan de slag gaat.
Voorkomen is beter dan genezen
Als u door een mede voetbalspeler over het hoofd wordt gezien
en hij tegen u aanloopt, is dat niet te voorkomen. Wel kunt u
de kans op een sportblessure verkleinen door het sporten langzaam op te bouwen. Zorg voor goed materiaal zoals passende
loopschoenen. Doe een warming up en een cooling down. Gebruik beschermers, zoals gebitsbeschermers bij hockey, pols-,
knie en elleboogbeschermers bij het skeeleren en een helm bij
wielrennen of mountainbiken. Zorg dat uw lichamelijke conditie op peil komt en blijft door gezond te eten en genoeg water
te drinken.

Door de hoge kosten die Zwoel
op de Poel met zich meebrengen, zeker omdat nog steeds
met extra maatregelen rekening gehouden moet worden
die met name door de horeca
(die natuurlijk het geld op dit
moment niet voor het oprapen
heeft) moet opbrengen, is met
pijn in het hart besloten om al-

leen voor dit jaar “Zwoel op de
Poel” onder de naam “Zwoel
op het Plein” op het Ambachtsplein te organiseren. Op dinsdagavond 24 augustus start met
dank aan slagerij de Vries, AH
Beugelsdijk en al onze andere
sponsors en met dank aan café
de Dikke Mug en Grand café de
Egel, de 46e jaarmarkt met de

tweede editie van Zwoel: Zwoel
op het Plein.
U kunt iedereen bedanken die
dit evenement onder deze moeilijke omstandigheden toch maar
weer mogelijk hebben gemaakt
door uw komst naar deze en
andere activiteiten van de 46e
Jaarmarkt Hazerswoude dorp.

Sunvest organiseert tweede digitale
informatieavond voor Zonnepark ITC PCT

Op donderdagavond 8 juli, aanvang 19.30 uur, organiseert Sunvest een digitale informatieavond voor alle inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn.
Op deze avond delen Sunvest
en landschapsarchitect Haver
Droeze informatie met alle aanwezigen over de plannen voor
Zonnepark ITC PCT. Bewoners
kunnen vragen stellen, meedenken en feedback geven op
de plannen. Sunvest vindt alle
feedback belangrijk en zal deze
gebruiken om het plan voor het
zonnepark te verbeteren. Vanwege de nog steeds geldende
COVID 19 beperkingen vindt de
bijeenkomst digitaal plaats.
Sunvest is een Natuurlijk Zonnepark aan het ontwikkelen van
20 hectare, vlakbij het ITC PCT
bedrijventerrein in Hazerswoude-Dorp. Zonnepark ITC PCT
wordt een Natuurlijk Zonnepark
met veel aandacht voor de natuur en een goede landschappelijke inpassing. Zo wordt er aan
de oost- en westzijde van het

zonnepark een brede maar relatief lage struweelhaag geplaatst,
en aan de noordzijde komt een
rietkraag. Door het plaatsen van
deze struweelhaag en rietkraag
wordt het zicht op de zonnepanelen weggenomen, maar blijft
het open karakter van het polderlandschap bestaan. De zonnepanelen zullen in een zuid
opstelling geplaatst worden op
maximaal 1.50 meter hoogte.
Voor de participatie werkt Sunvest samen met de energiecoöperaties Energiek Alphen aan
den Rijn en Rijnland Energie.
Inwoners van Alphen aan den
Rijn kunnen straks gelijk met de
bouw van het zonnepark tegen
gereduceerd tarief zonnepanelen en omvormers aanschaffen en op deze manier hun eigen woning ook verduurzamen.
Daarnaast wordt een bijdrage

gedaan aan het omgevingsfonds
uit de opbrengsten van het zonnepark. Het plan is dat het zonnepark duurzame elektriciteit
gaat leveren aan huidige en toekomstige bedrijven op het ITC
PCT terrein. Op dit moment
is daar een tekort aan stroom.
Zonnepark ITC PCT levert straks
ongeveer 26.000 MWh duurzame elektriciteit per jaar.

Soms gaat het mis
Het meest voorkomende sportletsel is enkel letsel. Het enkelgewricht bestaat uit drie botten; het scheenbeen, het kuitbeen en
de bovenkant van de voet. Verschillende spieren en pezen zorgen er voor dat de enkel kan bewegen en voor stabiliteit. Een
verzwikte enkel ontstaat als u een misstap maakt en het enkelgewricht naar binnen/buiten zwikt terwijl het been belast wordt.
Hierdoor kunnen enkelbanden uitrekken of scheuren. Er verschijnt al snel een forse zwelling en het doet flink pijn.
Wat kunt u zelf doen?
RICE! Rust, IJs, Compressie door middel van een zwachtel, en
het been hooghouden (Eleveren). Dat wil zeggen de enkel hoger
dan de knie en de knie hoger dan de heup. Lopen doet pijn dus
ontzie uw enkel door even minder te lopen en krukken te gebruiken (te huur bij bijvoorbeeld Activite). U kunt tijdelijk 4-8
tabletten paracetamol innemen per dag tegen de pijn. Blijf de enkel regelmatig bewegen om stijfheid te voorkomen. Probeer zo
snel mogelijk, als de pijn het toelaat, weer voorzichtig de enkel
te belasten en bouw dit langzaam op. Gebruik een enkelbrace als
u weer gaat sporten (te koop bij de apotheek) en draag stevige
sportschoenen. De pijn en zwelling kunnen een aantal weken
aanhouden, vooral als u veel heeft gelopen. Leg uw been dan
weer hoog en neem zo nodig een paracetamol.

Wanneer naar de huisarts/HAP?
Het is verstandig om de dokter te bezoeken als de pijn direct erg
hevig is of niet minder wordt als u van de schrik bekomen bent
of er een nachtje over heeft geslapen. Als uw enkel in een rare
Meer informatie over Zonne- stand staat of u geen gevoel meer heeft in uw voet, is het raadpark ITC PCT en aanmelden zaam om direct naar de dokter te gaan.
voor de informatieavond kan via
de projectpagina van het zonneLaat u niet weerhouden!
park via de website: https://sunSporten is gezond en niet alleen voor het lichaam, maar ook
vest.nl/zonnepark-itc-pct/
voor de geest. Laat u niet weerhouden door het feit dat u vanweSunvest Ontwikkeling B.V.
ge de corona een paar maanden niets heeft gedaan en uw conMaarssenbroeksedijk 37
ditie achteruit is gegaan. uw medespelers/tegenstanders kampen
3542 DM UTRECHT
waarschijnlijk met hetzelfde probleem en moeten er ook weer
www.sunvest.nl
even inkomen.
info@sunvest.nl
06 82 15 91 00
Marinda@sunvest.nl
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Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Gun uzelf een goed gesprek over
uw gezondheid

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. 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.

Corona doet veel met ons leven. We proberen er samen
voor te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders gezond
blijven. Maar gezond blijven is meer dan niet ziek zijn. Het
gaat bijvoorbeeld ook om lekker in je vel zitten, contact
hebben met anderen en genieten van je leven. Daarom
biedt GGD Hollands Midden, in samenwerking met Zorg
en Zekerheid, hulp aan mensen met wie het op dit moment
wat minder gaat.

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.

Praten over (positieve) gezondheid
Gezond zijn en blijven hangt dus met veel samen. Wat
speelt er bij iemand? Wat is belangrijk? En wil die persoon
iets veranderen?
GGD Hollands Midden biedt u, samen met Zorg en Zekerheid, minstens drie goede gesprekken over uw gezondheid aan. Samen met een zorg- of welzijnsmedewerker
kijken ze eerst naar uw situatie nu. De medewerker
gebruikt hiervoor een hulpmiddel voor een beter gesprek:
Positieve Gezondheid. Tijdens het gesprek wordt bepaald
wat belangrijk is en wat er mogelijk veranderd kan
worden. Het gaat erom dat u zich gezond voelt, op de
manier die bij u past. Daarna bepaalt u samen welke
stappen gezet kunnen worden om uw doel te bereiken.

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

Afspraak maken
Inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn die een zorgverzekering hebben bij Zorg en Zekerheid kunnen een
afspraak maken. U kunt mailen of bellen met een van
onderstaande personen voor een eerste gesprek. De
gesprekken worden volledig vergoed.
- Wijkverpleegkundige:
Anita
van
der
Zwan,
a.vd.zwan-wiegman@activite.nl
- Wijkcoaches Tom in de Buurt Alphen-Centrum en
Alphen-Noord: info@tomindebuurt.nl of telefoonnummer
088 - 900 4567

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

Uw huis voordelig isoleren?
Schrijf u in voor de inkoopactie!
Uw huis isoleren kan u een hoop voordelen opleveren. U
bespaart geld, houdt warmte binnen en tocht en kou
buiten. Doordat u minder stookt, gaat u daarnaast klimaatverandering tegen. Om dit voor inwoners makkelijker én
voordeliger te maken, organiseert de gemeente samen
met het Duurzaam Bouwloket een inkoopactie voor
isolatie van uw woning. Met deze actie kunt u uw spouwmuur, vloer, bodem en/of glas voordelig laten isoleren.

Offerte voor de laagste prijs
Doordat andere inwoners ook meedoen aan deze actie, kunnen
de isolatiebedrijven speciaal voor deze actie een lagere prijs
rekenen. Dit zijn allemaal goed bekendstaande bedrijven uit
de regio. Zij komen gratis en zonder u ergens toe te verplichten
langs voor het maken van een offerte op maat.
Hoe vraagt u een offerte aan?
1. Schrijf u gratis in. Dit kan tot 31 juli 2021 via
www.duurzaambouwloket.nl/alphenisoleert.
2. Het isolatiebedrijf maakt met u een afspraak voor de
inspectie van uw woning. Aan de hand daarvan maakt
het bedrijf een offerte op maat. Dit verplicht u tot niets.
3. Na akkoord op de offerte maakt het isolatiebedrijf een
afspraak om de aanpassing(en) uit te voeren.
Contact
Heeft u vragen over de inkoopactie? Neem dan contact op
met het Duurzaam Bouwloket via het e-mailadres
info@duurzaambouwloket.nl
of
telefoonnummer
072 - 743 39 56.

Samen dragen we bij aan
een leefbare en schone
toekomst voor onszelf en
voor volgende generaties.
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Per 1 juli nieuwe regels voor
gehandicaptenparkeerkaart
Vanaf 1 juli 2021 komt er naast de gehandicaptenparkeerkaart een digitale gehandicaptenparkeervergunning. Hiermee kunt u in het centrum van Alphen
aan den Rijn op alle parkeerplaatsen gratis parkeren.
Uw kenteken wordt automatisch gescand, u hoeft
dus niets in de auto te leggen. U kunt uw papieren
kaart nog wel gebruiken, maar deze geldt alleen
nog op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
Parkeervergunning aanvragen
Inwoners die momenteel een gehandicaptenparkeerkaart hebben, kunnen de digitale parkeerkaart
aanvragen via www.parkeerservice.nl of gebruikmaken van de GPK-app. U ontvangt hierover een

Publicaties
Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Hoogheemraadschap van Rijnland, Den Ham 39 in
Boskoop: het veranderen van de inrichting door
het tijdelijk realiseren van een noodstroomaggregaat en brandstoftank
- Bakkerij Visser B.V., Tankval 26 in Alphen aan den
Rijn: het uitbreiden van de logistiek voor het aanen afvoer van producten
- Autototaalglas Alphen aan den Rijn B.V., Euromarkt 121 Alphen aan den Rijn: het veranderen
van de inrichting door het herstellen van autoglas
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater
anders dan vanuit een inrichting is een vergunning
niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van
de activiteiten voldoende. Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:
- Klimaatgarant B.V., locatie B 11000 in Alphen aan
den Rijn: het realiseren van 43 gesloten bodemenergiesystemen voor nieuwbouwwoningen
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.

Bekendmaking Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig. Een melding is voldoende. Burgemeester en wethouders hebben de volgende
melding ontvangen:
- Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van
een mobiele puinbreker op het perceel Jan Nieuwenhuijzenstraat in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 5-07-2021 tot
en met 4-10-2021, van 07.00 uur tot 19.00 uur,
gedurende twaalf werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021172347.
Tegen een melding op grond van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter
inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Omgevingsdienst Midden-Holland, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Verwijderen geslotenverklaring en
instellen eenrichtingsverkeer
vrachtwagens Loeteweg
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het verwijderen van de geslotenverklaring en het
instellen van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens

brief van de gemeente met meer informatie. U kunt
ook nog gebruikmaken van de papieren gehandicaptenparkeerkaart maar hiermee kunt u alleen
nog gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. U moet dan wel de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto leggen.
Vragen?
Heeft u vragen over het aanvragen van de gehandicaptenvergunning? Bel dan met ParkeerService, via
telefoonnummer 033 - 247 3000. Heeft u vragen
over het parkeren met uw gehandicaptenparkeerkaart of de GPK-app? Bel dan met de gemeente via
telefoonnummer 14 0172.

op de Loeteweg in Hazerswoude-Dorp. Vrachtauto’s
mogen vanaf de Roemer richting Compierekade,
maar niet andersom. Hiermee wil het college het
vrachtverkeer verdelen en met name de nachtelijke
overlast beperken. Bij nader inzien is het college van
mening dat de geslotenverklaring te vroeg is ingesteld. Er is nu nog geen goede ontsluiting van het
gebied richting N11. Binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt ingezet op een nieuwe ontsluiting
langs de Gouwe/spoorlijn richting N11. Door nu
eenrichtingsverkeer in te stellen wordt tegemoet
gekomen aan de belangen van bewoners en ondernemers. Hiermee wordt dezelfde weg bewandeld als
bij de Parklaan. Daar is ook eerst eenrichtingsverkeer
ingesteld en na de aanleg van de Dijkgraafweg is de
weg helemaal gesloten voor vrachtverkeer. Als de
nieuwe verbinding richting de N11 is gerealiseerd,
wordt de Loeteweg alsnog gesloten voor vrachtverkeer. Dit besluit is op 21 juni 2021 bekend gemaakt
via www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
Bezwaar kan worden ingesteld binnen zes weken na
publicatie bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn. nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw
bezwaar en uw handtekening.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere
waarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om een
Hogere waarde (Wet geluidhinder) vast te stellen in
verband met het wijzigingsplan Sierteeltgebied –
zevende wijziging, specifiek voor wat betreft het
realiseren van een compensatiewoning (op grond
van de Ruimte voor Ruimte-regeling) op de locatie
Roemer, naast nummer 9 in Hazerswoude-Dorp.
Een Hogere waarde betekent dat het geluidsniveau
op de gevel van de nieuw te bouwen woning op
deze locatie door wegverkeerslawaai boven de
voorkeursgrenswaarde ligt. Een Hogere waarde
mag worden vastgesteld tot een maximum grenswaarde, zoals vastgelegd in de Beleidsregel Hogere
waarden Regio Midden-Holland. Het plan past
binnen de kaders die de beleidsregel stelt.
Inzage
Vanaf van 1 juli 2021 ligt het ontwerpbesluit
Hogere waarde (inclusief het uitgevoerde geluidsonderzoek) gedurende zes weken bij de informatiebalie op het gemeentehuis ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende wijziging
ligt ook tijdens deze periode ter inzage. Vanwege
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op
via telefoonnummer 14 0172.
Hoe kunt u reageren?
U kunt uw schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde gedurende eerdergenoemde

periode indienen bij burgemeester en wethouders
van Gemeente Alphen aan den Rijn via: Omgevingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 AA
Gouda. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de Omgevingsdienst MiddenHolland (telefoonnummer 088 - 54 50 000).
U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via
info@odmh.nl.

Exploitatieovereenkomst Roemer 11,
Hazerswoude-Dorp
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij met de eigenaar van het
perceel Roemer 11 in Hazerswoude-Dorp (kadastraal bekend als Hazerswoude, sectie D, nummer
1785) een overeenkomst, als bedoeld in artikel
6.24 van de Wet ruimtelijke ordening hebben
gesloten, voor het bouwen van een woning op dit
perceel (nabij Roemer 9). Een zakelijke opgave van
de inhoud van de overeenkomst ligt van 1 juli tot
en 11 augustus 2021 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
Hiertegen kunnen geen zienswijzen of bezwaren
worden ingediend. Vanwege het coronavirus kunt u
het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer
14 0172.

Ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied –
zevende wijziging
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat op 1 juni 2021 het
ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende
wijziging is vastgesteld.
Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan ziet toe op het omzetten
van enkele (voormalige) agrarische bedrijfswoningen naar plattelandswoningen, het opnemen
van een bouwvlak bij twee sierteeltbedrijven, het
wijzigen van het bouwvlak van twee sierteeltbedrijven, het vergroten van een aanduiding plattelandswoning, het realiseren van een compensatiewoning op grond van de Ruimte voor
Ruimte-regeling en het herstructureren van een
sierteeltbedrijf door verplaatsing van het bouwvlak.
De bestemmingswijzigingen gaan over diverse
locaties in Hazerswoude-Dorp.
Het wijzigingsplan en haar grenzen
Het ontwerpwijzigingsplan gaat over de volgende
locaties:
1. Burgemeester den Hollanderweg 2,
Hazerswoude-Dorp (nieuw bouwvlak)
2. Burgemeester den Hollanderweg 9,
Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten
naar plattelandswoning en wijzigen bouwvlak)
3. Burgemeester Smitweg – Dijkgraafweg,
Hazerswoude-Dorp (nieuw bouwvlak)
4. Burgemeester Smitweg 17b, Hazerswoude-Dorp
(verbreden bouwvlak)
5. Burgemeester Smitweg 55, Hazerswoude-Dorp
(bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning)
6. Burgemeester Smitweg 93, Hazerswoude-Dorp
(bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning)
7. Burgemeester Smitweg naast 93,
Hazerswoude-Dorp (nieuw bouwvlak)
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8. Burgemeester ten Heuvelhofweg 28,
Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten
naar plattelandswoning)
9. Burgemeester ten Heuvelhofweg 77,
Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten
naar plattelandswoning)
10. Burgemeester ten Heuvelhofweg 87,
Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten
naar plattelandswoning)
11. Loeteweg 13, Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten naar burgerwoning)
12. Loeteweg 34b, Hazerswoude-Dorp (huidige
aanduiding plattelandswoning vergroten)
13. Loeteweg 39, Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning)
14. Roemer, naast 9, Hazerswoude-Dorp (bouwen
compensatiewoning)
15. Voorweg 79b, Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning)
16. Voorweg 106, Hazerswoude-Dorp (verplaatsen
bouwvlak naar Dijkgraafweg)
17. Voorweg 139, Hazerswoude-Dorp (bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning)
Wanneer en waar kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 is het
ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende
wijziging
(identificatienummer
NL.IMRO.0484.
HDsierteelt7wijz-ON01)
en
de
bijbehorende
bestanden in te zien bij de informatiebalie in het
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt het
ontwerpplan 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 identificatienummer in te voeren). Vanwege de coronamaatregelen wordt u aangeraden om het ontwerpwijzigingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe
niet in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of
door
een
e-mail
te
sturen
naar
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal,
schriftelijk of mondeling gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het
college van burgemeester en wethouders indienen.
- Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze
bestemmingsplan indienen’ op www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Zienswijze_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 – zevende wijziging (ontwerp) gaat met zaaknummer 381909.
- 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 – zevende
wijziging (ontwerp) gaat met zaaknummer
381909.
- Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Officemanagement Ruimte op
telefoonnummer 14 0172.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande persoon
naar alle waarschijnlijkheid niet meer woont op het
adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP)
staat ingeschreven:
- T. Akten, Prins Hendrikstraat 70 F,
Alphen aan den Rijn
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovengenoemde persoon verblijft? 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 bovengenoemde
persoon op in de BRP als vertrokken met onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd
op www.overheid.nl.
Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat

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

Vergunningen

- Reigerlaan 56 (22-06-2021)
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(Airbnb) (V2021/283)
- Noordeinde 151 (23-06-2021)
aanleggen inrit (V2021/445)
- Biezen 104 (23-06-2021)
plaatsen koelcel op bestaande kwekerij (V2021/340)
- Otweg 100 (23-06-2021)
plaatsen berging voor scootmobiel (V2021/493)

17 juni tot en met 23 juni 2021

Hazerswoude-Dorp

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

- Voorweg 14 (18-06-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/502)
- Voorweg 4 (21-06-2021)
splitsen woning in 2 appartementen en realiseren
uitbouw (V2021/335)

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

Hazerswoude-Rijndijk
- Guido Gezellestraat 16 (21-06-2021)
plaatsen overkapping en vervangen huidige tuinafscheiding (V2021/447)

Evenementen
Ingekomen aanvragen

Alphen aan den Rijn

Aarlanderveen

- Vivaldihof 15
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/508)
- nabij Westkanaalweg 18A
slopen schuur voor realiseren 4 bouwkavels op
landgoed (V2021/513)
- Hooftstraat 172
plaatsen nieuwe blokhut/berging voortuin
(V2021/515)
- Bilderdijkstraat 12
realiseren dakopbouw (plat dak) achterzijde
woning (V2021/517)
- Eendenkooi 90
plaatsen terrasoverkapping achtertuin
(V2021/519)
- Hoorn 130
vervangen beschoeiing en gedeeltelijke demping
van water straatzijde (V2021/521)
- Waterscheerling 5
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/522)
- Raadhuisstraat 30
vervangen balkonhek door stalen balkonhek met
spijlen (V2021/523)

- Stationsweg, Kerkvaartsweg, J. van Damstraat en
terrein achter Kerkvaartsweg 1
Oranje Zomerfeesten met kermisattracties van
26 t/m 28 juli 2021 (E2021/041)

Benthuizen

Alphen aan den Rijn

- Verbreepark 25
verbouwen, uitbreiden en verduurzamen
bestaande sporthal (V2021/509)

- Sunset Beach Bar, nabij de Zegerplas (D2021/049)
verleend op 18 juni 2021

Boskoop

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

- project Biezelanden kavel 9, nabij de Houtsingel
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/512)
- Mendelweg 36
groter maken opening in muur voor nieuwe
keuken (V2021/516)
- Reigerlaan 30
plaatsen dakopbouw (V2021/518)
- Julianastraat 30
dichtzetten loggia en plaatsen kunststof kozijn
(V2021/520)
- Zijde 117
uitbreiden bestaand kantoorgebouw (V2021/524)

Hazerswoude-Dorp
- Ferdinand Bolstraat 6
plaatsen airco-buitenunit voorgevel (V2021/511)
- Loeteweg 9 A
bouwen nieuwe woning met bijgebouw
(V2021/514)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Noordeinde 79A (21-06-2021)
plaatsen nieuwe schuur met kantoor- en praktijkruimte (V2021/397)

Alphen aan den Rijn
- Lupinesingel 53 (21-06-2021)
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/427)
- Ridderbuurt 20 (22-06-2021)
plaatsen tuinhuis en kas (V2021/504)
- Hoorn 100 (23-06-2021)
realiseren insteekhaven (V2021/388)
- Henry Dunantweg 11 (23-06-2021)
realiseren kantoorruimte ter plaatse van
bestaande patio (V2021/391)
- Marketentster 299 (23-06-2021)
bouwen aanbouw en gedeeltelijk vervangen
erfafscheiding (V2021/465)

Boskoop
- Zijde 105 (21-06-2021)
vervangen gevelreclame (V2021/481)

Alphen aan den Rijn
- Evenemententerrein aan De Bijlen
SummerVibes Open Air & Wet ên Wild Beachfestival op 6 en 7 augustus 2021 (E2021/043)

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 209
Trekkertrek Touwtrekken op 4 en 5 augustus
2021 en Familiedag op 7 en 8 augustus 2021
(ZGW386398)

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Hooftstraat 80
Drank- en horecavergunning (Buns of Glory)
(D2021/046)

Verleende tijdelijke terrasvergunningen tot
1 oktober 2021

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het verwijderen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats met de bijbehorende
borden.

Alphen aan den Rijn
- Stortemelk 62
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
plaatsen van de onderstaande individuele gehandicaptenparkeerplaatsen met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
- Klepperman 22
- Uranusstraat 376
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U
kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan

Groene Hart Koerier
woensdag 30 juni 2021

den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend.
Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. heeft tot
21 juni 2022 ontheffing gekregen voor het met
brede voertuigen berijden van een aantal wegen in
de gemeente Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 juli 2021 ter inzage bij
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op
via telefoonnummer 14 0172.

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

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis
plaatsvinden.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 1 juli 2021, gemeenteraadsvergadering (19.00 uur, raadzaal, zonder publiek)
(ook live te volgen via de website)
• Financiële producten: jaarrekening 2020, Voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022

Donderdag 8 juli 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (digitaal 19.30
uur, live te volgen via de website)

voor het in gebruik nemen van
openbaar
gebied
binnen
de
gemeente. B.V. Aannemingsbedrijf
W.A. Waaijer heeft ontheffing gekregen
van 28 juni 2021 tot en met 23
december 2022 voor het ingebruiknemen van 4 parkeerplaatsen tussen de
Valkenburgerlaan 3 en 33 in Boskoop. De
ingebruikname van parkeerplaatsen heeft
als doel een vrije doorgang naar het bouwterrein te maken, zodat Aannemingsbedrijf
W.A. Waaijer werkzaamheden kan uitvoeren
voor de bouw van een wooncomplex aan de
Rozenlaan 4. Ook worden er voor het werkverkeer van Aannemingsbedrijf W.A. Waaijer
tijdelijke verkeersborden aan de Valkenburgerlaan in Boskoop geplaatst. Aan Aannemingsbedrijf W.A. Waaijer is op 2 december
2020 een ontheffing verleend (kenmerk
347954). Deze ontheffing is ingetrokken.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 2 augustus 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer
14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij
voorkeur
digitaal
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus
20302, 2500 EH Den Haag.

• Kort bespreken collegebesluit wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 7e wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.) (inspreken niet mogelijk)
• Eerste debat bestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen
• Eerste debat financiën herontwikkeling Aarhof Alphen aan den Rijn (aankoop parkeergarage)

Donderdag 8 juli 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (digitaal 19.30
uur, live te volgen via de website)
• Eerste debat Kunst- en cultuurvisie 2021-2030
• Eerste debat Wensen en bedenkingen voor criteria marktuitvraag Castellum

Donderdag 8 juli 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (fysiek in
de raadzaal 19.30 uur, zonder publiek) (live te volgen via de website)
• Kort bespreken collegebesluit en -brief Wijkcentrum Kaju Putih (inspreken niet mogelijk)
• Eerste debat wensen en bedenkingen Inzet kleine elektrische bussen stadshart Alphen aan den Rijn
• Eerste debat wensen en bedenkingen Garantstelling tijdelijke luchthal Hockeyclub Alphen (HCA)
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken 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.

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

Kamperen
De camping blijft onverminderd populair

Even nergens
aan denken
De camping staat onverminderd op nummer één in de vakantie
top tien. Komende zomer trekt weer een groot aantal gezinnen er
met hun tent of caravan op uit.

K

amperen bezorgt je het ultieme gevoel van vrijheid. Even
nergens meer aan denken
en de accu van het dagelijks
leven opladen. Kamperen kan op
verschillende manieren. Steeds
meer campings bieden opvallend

luxe ‘mobile homes’ aan, voor wie
zich vrij wil voelen, maar niet de
luxe van thuis wil missen. Kant-enklare tenten, caravans of chalets
met koelkast, fornuis, verwarming
en televisie zijn vandaag de dag
overal te huur. Ook dit is kampe-

Het strand zorgt voor veel kindervertier

ren. Dankzij deze extra’s worden
ook de twijfelaars over de streep
getrokken, die wel voor de gezelligheid van de camping gaan, maar
geen afstand willen doen van een
stukje luxe.
Het ultieme kamperen brengt je
terug naar de basis. Met alleen een
tentje. Koken met behulp van een
gasfles, slapen op een luchtbed,
afwassen onder een centrale kraan

en lange avonden voor de tent
naast de fakkels. Steeds meer mensen kiezen voor deze manier om te
onthaasten. Heerlijk.

Water vormt tijdens de zomer een belangrijke factor voor vakantieplezier. Water om de dorst te lessen, een zwembad om in te
duiken of een zandstrand waar de golven vrij spel hebben.

Emmertje W
en schepje

ater heeft als vanouds
een grote aantrekkingskracht op zowel volwassenen als kinderen. Het
brengt een stuk ontspanning met
zich mee. Maar water kan ook gevaarlijk zijn. Het betekent dat je
als ouders voorzichtig moet zijn

met kleine kinderen, die dit gevaar
nog niet zien. Zoek in dat geval je
bestemming zorgvuldig uit. Het
veiligst is een meertje waarvan
de bodem geleidelijk afloopt. Of
een zwembad met een speciaal
peuterbad. Trek je naar het strand,
dan mag het verschil tussen eb

Populair bij jonge gezinnen:
een mobile home of stacaravan.
Foto: Vacansoleil

en vloed eigenlijk niet te groot
zijn. Hoe dan ook, het strand is
een feest voor jonge kinderen. Ze
kunnen er zandkastelen bouwen,
grachten maken en taartjes bakken. In de winkel zijn leuke speelgoedsetjes verkrijgbaar voor het
ultieme strandplezier. Met alleen
een emmertje en schepje vermaak
je je de hele dag. Niet alleen leuk
voor de kinderen, maar ook voor
hun ouders…

Vermaak kinderen met spelletjes en boeken

Wapen je tegen
lange autoreis
De auto is nog steeds het favoriete vakantievervoermiddel voor gezinnen met kinderen. Je bepaalt
je eigen tempo en je kunt veel spullen meenemen. Kinderen zitten echter niet te wachten op een
lange autoreis.

B
Kinderen kunnen zich urenlang vermaken met zand. Foto: IKEA

© Geurts Media

Nederlanders
zijn reislustig

G

ing in 1966 slechts één op
de drie Nederlanders op
vakantie, anno 2016 trekken we er massaal op uit.
Gemiddeld gaat negentig procent van alle Nederlanders minimaal één keer per jaar op reis. We

reizen het liefst met partner of gezin en zoeken dan de ultieme ontspanning. Wat dat is, verschilt natuurlijk voor iedereen. Een mooie
omgeving staat met stip op één
als onmisbaar element voor een
geslaagde vakantie.

elangrijke tip voor ouders:
voorkom verveling bij je
kroost. Voor kleine kinderen
maakt het niet uit waar ze
naar toe gaan op vakantie. Het feit
dàt ze op vakantie gaan, is al leuk
en spannend genoeg. Leg uit dat
ze lang in de auto moeten zitten
en dat je geregeld stopt om even
wat te drinken of naar het toilet te
gaan. Zorg dat de kinderen in een
goede stoel zitten. Kleine kinderen
zullen dan wat makkelijker in slaap
vallen.
Wat grotere kinderen hebben
meer vermaak nodig. Bind aan de
voorstoelen opbergzakken waar jij
en je kind van alles in kunnen stoppen. Iets te drinken, nieuwe boekjes, een vertrouwd speeltje? Alles
is mogelijk. Samen liedjes zingen,

De auto is nog steeds het favoriete
vakantievervoermiddel.

is ook gezellig. Of spelletjes doen.
Een zekere succesfactor tegen verveling is de MP3- of DVD-speler.
Sommige ouders zijn er faliekant

tegen, maar het werkt wel. Zet
je kinderen achter een leuke film
en je hebt er voorlopig geen kind
meer aan...

Peter Splinter brengt
Hazerswoude e.o. in beeld
Meer dan twintig jaar zat hij in het filmvak, maakte documentaires en werkte als
cameraman voor verschillende opdrachtgevers, Peter Splinter. Sinds een half jaar
woont hij in Hazerswoude-Dorp en is al driftig bezig om dit dorp en omgeving in
beeld te brengen.

Groene Hart Koerier
woensdag 30 juni 2021
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Ingezonden bijdrage

Neem de oorzaak weg als
het gevolg niet bevalt (II)
Regeren lijkt soms maar doen wat invloedrijke partijleden roepen, zonder de gevolgen te onderzoeken, te evalueren en openbaar van gedachten te wisselen over alternatieven.
Nederland verrechtst schrijven media. ‘Autochtone’ Nederlanders versus golven arbeidsmigranten? Wie droegen en dragen
eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de import daarvan? Is
die wel nodig?
Korte termijn denken over arbeidsmigranten
Al tientallen jaren zijn er ondernemers die arbeidsmigranten
importeren. Geen kabinet dat daar naar omkeek en eisen stelde. Dat die arbeidsmigranten zijn gebleven is niet zo gek als je
de armoede in hun land van herkomst had gezien. Met de Italianen, Spanjaarden en Grieken in de jaren zestig / begin zeventig viel het nog mee. De meesten vertrokken weer. De productie
(Scheepsbouw/Grootmetaal/Textiel) ook, naar Azië. Ons land
was nog niet zo rijk, de jongeren kregen veel meer opleidingskansen dan vroeger, ze schakelden snel om naar nieuwe werkgelegenheid. De nieuwe aardgas inkomsten werden meteen in
de economie gepompt. Maar toen kwamen de Marokkanen en
Turken met honderduizenden in korte tijd.

Peter Splinter aan het werk met zijn camera
“Ik doe dit niet op eigen houtje, maar in samenwerking met
het Historisch Museum in Hazerswoude” vertelt Splinter. Hij
heeft contacten met bestuursleden van het museum, zoals
Henk de Boer en Piet Bos en in
overleg met hen wordt Hazerswoude in beeld gebracht.
Op zijn computerscherm toont
hij beelden die al gemaakt zijn.
Fraaie beelden van het dorp, het
Rietveld. Bekende en minder
bekende plekjes in en om Hazerswoude.
Met het maken van de film is Peter enthousiast geworden over
de rust en de ruimte in deze

omgeving. “Ik heb gevaren over
de Poel en door het Rietveld. Je
waant je in een andere wereld.”
Hij laat de beelden zien die daar
geschoten zijn en een prachtig sfeerbeeld geven. Niet alleen
van de omgeving, maar ook het
dorp en van de Rijndijk komen
in beeld. Bijzonder zijn ook de
opnames van natuurgebied De
Wilck.
Kijkend naar het scherm lijken
het al heel wat beelden bij elkaar, maar Peter Splinter is nog
wel even bezig voordat er een
hele film is ontstaan. Er moet
nog heel wat ‘geknipt en geplakt’ worden en ook moet er

deze zomer nog heel wat gefilmd worden. “Uiteindelijk
moeten al die stukjes samengevoegd worden tot een film van
ongeveer 30 minuten. Nog een
hele opgave, maar Peter heeft er
zin in. “Dan moet ook nog de
tekst erbij en die zal waarschijnlijk ingesproken worden door
Piet Bos.” Begin volgend jaar zal
de film over Hazerswoude vertoond worden in het Historisch
Museum en daarna ook nog
wel op andere plekken. “De opbrengst moet geheel ten goede
komen aan het museum” zegt
Peter Splinter, “want die kunnen wel een steuntje in de rug
gebruiken.”

Tortels in Benthuizen groeien als kool!

Waarom werd de politiek onder druk gezet dit toe te staan? Inclusief uitbuiting en miserabele huisvesting? Zonder enige vorm
van integratie (verplicht Nederlands leren spreken, lezen en
schrijven, passen in onze cultuur)? Waarom weigerde de politiek dat niet of stelde ze eisen zoals bijvoorbeeld Canada, NieuwZeeland en Australie? Omdat ‘de kiezers’, ‘de ondernemers’, dat
wilden en je met wegkijken aan de macht blijft. Omdat vooruitdenken, beleid ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en
leiding geven het risico met zich meebrengt dat je kiezers verliest. De politieke partijen die dit toelieten? Twee ervan vinden
zich nu de grootste of voor een coalitie noodzakelijke partijen.
En rechts.
Hebben we van de eerste miljoen arbeidsmigranten geleerd?
De maatschappelijke spanningen door de import van andere culturen zijn fors , ook al wordt het percentage overdreven.
Hebben we daarvan geleerd? Niets! Wat denkt u van wegkijkende bestuurders nu wij alweer zo’n 800.000 arbeidsmigranten in Nederland hebben? Dat zijn nu Polen, Roemenen en Bulgaren die zogenaamd ‘tijdelijk’ zijn, maar waarvan statistisch
minstens 50% zal blijven. ‘We kunnen ze niet tegenhouden’ is
kletskoek. Stel eisen aan iedere onderneming waar ze gaan werken en werkend worden aangetroffen. Denk aan een bijdrage
voor extra woningbouw en wegverbreding, aan lange files door
vrachtwagens met pech onderweg. Gevolg van teveel bezuinigen op onderhoud. Buitenlandse kentekens zijn niet zelden eigendom van Nederlanders.
Het kan beter. Neem de oorzaken weg.
Laat al die ondernemers een reële bijdrage per arbeidsmigrant
betalen voor de woningbouw en het asfalt die ze extra nodig
maken, zodat bedrijven die alleen met arbeidsmigranten overleven (waaronder een deel van de land- en tuinbouw, intensieve
veehouderij en slachterijen) rendabeler in die lage lonen landen
kunnen worden geëxploiteerd. Nederlandse eigenaar, Nederlands management. De EG wil vast wel meebetalen. Ik heb er
gereisd. Er is ruimte genoeg, prachtige infrastructuur dankzij de
EG, er zijn al bedrijven uit hoge lonen landen. Wie wil niet in
de eigen cultuur met familie en vrienden leven als het er veilig
en er werk is?
Kijk vooruit
Op onze postzegel Nederland moet een regering vooruit kijken en regels stellen om te voorkomen dat we kapitalen moeten
uitgeven aan woningen en wegverbredingen voor nog meer arbeidsmigranten met alle spanningen van dien. Rijnlands liberalisme is i.t.t. het Angelsaksische egalitair, sociaal en daarmee
christelijk. Aandachtspunt voor ‘rechtsen’ die bevoordelen van
een kleine minderheid lijken na te streven. Het verplaatsen van
genoemde werkgelegenheid scheelt ook nog veel CO2 productie
en vraag naar energieopwekking…
Robert Hagendoorn
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Bernard de Boer
met pensioen
Afgelopen vrijdag werd Bernard de Boer van Technisch Installatie Bedrijf De Boer
in Hazerswoude-Rijndijk door zijn collega’s in het zonnetje gezet, want na 46 jaar
bij het familiebedrijf te hebben gewerkt, zat zijn laatste officiële werkdag erop.
door Diana Baak
Bekend bij alle klanten
Bernard was in maart 1975 de
eerste medewerker in loondienst bij het installatiebedrijf
dat zijn broers Ted en Henk het
jaar ervoor hadden opgericht.
Later zouden ook de jongere
broers Frans en Joop bij het bedrijf gaan werken.
Bernard heeft eerst op het seminarie in Voorhout gezeten, maar
het pastoorschap bleek toch niet
zijn roeping. Hij volgde vervolgens een opleiding tot elektricien, maar maakte al snel de
overstap naar loodgieterswerk.
Toen het bedrijf groeide en er
meer monteurs werden aangenomen, werd Bernard het hoofd
van de afdeling loodgieters. De
laatste 20 jaar had hij een kantoorfunctie en zorgde hij ervoor
dat materialen werden besteld,
offertes gemaakt en dat monteurs werden ingepland voor
hun werkzaamheden. Hij kwam
nog veel bij klanten voor de opname van offertes en het verhelpen van storingen. Door die rol
in het bedrijf kent hij bijna alle
klanten persoonlijk.

Hittegolf
Er heerst een hittegolf hier en vandaag zal de temperatuur stijgen tot wel 42 graden. Laat het nou net de dag van de doop is. Mijn familie is overgekomen uit NL
en met mijn ouders zitten we in een Airbnb van een vriendin op 4 hoog. Ik kijk
uit over enkel flatgebouwen en antennes. Athene is een toffe stad maar het centrum is echt een no-go als je er niet hoeft te zijn. Het verkeer is ook een chaos en
ik vraag mij af hoe ik hier vorige week ’op m’n gemak’ heb kunnen autorijden.
Aanstaande dinsdag vertrek ik naar Mykonos, op naar een nieuw avontuur! Ik ben
benieuwd wat mij daar te wachten staat. Eerst blijft ik een paar dagen bij Iliana.
Iliana is een toffe meid die ik vorig jaar in Mexico heb ontmoet waar we erg close
werden. Tijdens de lockdown hebben we uren lol gehad over de telefoon en ook
ons leed gedeeld. Ze is een ‘luxury holiday planner’ en zal het erg druk hebben,
waardoor ik er maar een paar dagen zal slapen. Daarna verblijf ik elders op het
eiland om ook wat tot rust komen. Het is tenslotte ook zomervakantie voor mij
en daar wil ik volop van genieten, dus even niet meer uit de koffer leven, is dan
heel fijn.
Het vertrek in het hostel had nogal een vreemde wending. George, de eigenaar
die zo gastvrij was, had mij een gratis verblijf aangeboden aangezien hij erop
stond dat ik daar verbleef totdat mijn ouders zouden aankomen. Het zou dan ons
geheim zijn en zijn vrouw mocht er niet vanaf weten vertelde hij mij nog. Dat
was natuurlijk ontzettend raar maar hij vertelde mij dat iedereen blij was mij terug te zien en dat ze mij hadden gemist en dat er verder niets achter zat. ‘Voor je
verjaardag’, zei hij nog. Mijn plan was daar maar voor 1 tot 2 dagen te verblijven
en bedacht mij dat het wel even goed was om een soort ’rustpauze’ in te lassen in
plaat van voor 3 tot 4 dagen weer een nieuw eiland te bezoeken. Het was weer

Herinneringen ophalen
Piet de Boer (zoon van Henk en
huidige baas van TIB de Boer),
collega’s en familie hebben van
alles bedacht om Bernard een
onvergetelijk en coronaproof afscheid te geven, want hij was
een zeer gewaardeerd collega.
“Bernard staat altijd klaar voor
collega’s en klanten en je kunt
altijd op hem rekenen. Hij is
ook een gezellige collega bij bedrijfsuitjes, met veel gevoel voor
humor”, aldus neef Piet.
Met elkaar is een boekwerk samengesteld waarin (oud) collega’s van binnen en buiten het
bedrijf en trouwe klanten hun
belangrijkste
herinneringen
hebben opgetekend. Dit heeft
een mooi geheel van herinneringen, anekdotes en foto’s opgeleverd. Dat werd aan Bernard
als eerste overhandigd, waarna
hem een ochtend van speeddaten te wachten stond: 12 gesprekken van 10 minuten met
oud collega’s, klanten en toeleveranciers. Voordat ik voor
de krant aan de beurt was, had
Bernard een gesprekje met oud
collega’s met wie hij 50 jaar geleden, voordat hij bij TIB de
Boer kwam werken, bij Hogenes had samengewerkt. Zo goed
is de band dus altijd gebleven.
In de middag was er een buf-

fet verzorgd door Café De Egel,
waar Bernard en andere jubilarissen werden gehuldigd en
waar alle collega’s elkaar nog
even konden zien voordat de vakantieperiode start.
De toekomst
Bernard kijkt met veel plezier
terug op zijn werkzame leven:
“Ik blijf voorlopig nog 1 dag in
de week werken bij het bedrijf,
want helemaal afscheid nemen
is jammer. Ik zou de collega’s en
klanten dan erg gaan missen.
Wel is verdrietig dat mijn vrouw
vorig jaar is overleden. Ik mis
haar natuurlijk erg op zo’n dag
als deze, maar mijn 4 kinderen
zijn er in elk geval wel bij. We
hadden ons voorgesteld samen
van alles te gaan doen na mijn
pensioen en dat zit er nu helaas
niet in.”
Maar Bernard zal zich in elk
geval niet gaan vervelen, want
zijn dagen in zijn woonplaats
Ter Aar zijn verder goed gevuld.
“Ik heb thuis een werkplaats en
ga meedoen in de onderhoudsploeg van de kerk. Ook krijg ik
elke donderdag mijn kleinkinderen en een buurjongen op bezoek. Dan bak ik meestal pannenkoeken voor ze. Eén dag blijf
ik hier werken en verder heb je
je huishouden nog te doen.”

Bernard de Boer met zijn boekwerk vol herinneringen en anekdotes
hartstikke gezellig in Bedwave en met mijn ’summerfling’ deden we leuke dingen. Ook had ik een leuke Belgische meid ontmoet die werkzaam is op zeilboten
en naar werk zocht (In België noemen ze een haarelastiekje overigens een rekker,
hahaha). Ik ben uiteindelijk van mening dat de eigenaar andere verwachtingen
had van mij en aangezien ik volledig mijn eigen plan trok, praatte hij niet meer
met mij en blokkeerde mij zelfs van Instagram. Zo ontzettend kinderachtig. Dit
is dan een man van in de 50, getrouwd en met 3 kinderen. Erg jammer vond ik
dat en ik ben ook vertrokken zonder hem gedag te zeggen. Ik heb het maar gelaten en ook de mensen waarmee ik omging snapten er helemaal niets van. Morgenavond komt ‘’B’’ (mijn summerfling) hier voor mij koken en openen we de
fles Bubbles die ik hem had gegeven omdat hij was geslaagd voor zijn 2 examens
(Hij is piloot in opleiding) Ik hoop dat we Indiaas gaan eten, hij kan dat echt heel
goed koken en I love Indian food!
Mijn nicht Maria heeft mij gister zonder enige schaamte bij het zwembad geprobeerd te koppelen aan een wat oudere leuke man en ik kon niets anders dan hem
mijn nummer geven aangezien hij ook naar Mykonos gaat en regelmatig Amsterdam bezoekt voor werk. Ik moet van mijn nicht ‘out of the box’ gaan denken.
Het probleem is bij mij dat ik geen box heb …of wel… hmmm… Mijn nicht
heeft trouwens een geslaagde expositie gehad met haar kunstwerken (handgemaakte potten) waar ik ook bij aanwezig was. Zonder dat ik het doorhad heb ik
daar de eigenaresse van Apivita ontmoet. Apivita is mijn favoriete verzorgingsmerk waarvan ik talloze producten gebruik!! Dat was wel een hoogtepuntje samen met een verjaardag diezelfde avond op een dakterras met de Acropolis en de
volle maan eroverheen schijnend als uitzicht! Dan is Griekenland echt heel magisch en besef ik mij weer hoe mooi de wereld is en hoeveel voordelen het reizen
heeft. Het is echt de Griekse hospitality waar ik ook zo van hou. Welke taxichauffeur trakteert je nou op een ijsje omdat het zo warm is tijdens de rit?
Ik moet wel even lachen nu, ik schrijf over warmte maar drink nu warm water
met stukjes gember erin. Tijd om het terras weer even af te koelen met de waterspuit…
Tot volgende week!
Liefs, Anthoula

Zwerfafvalactie in Koudekerk is weer
ècht nodig... jammer genoeg!

Bijna onzichtbaar misschien!
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Soms ook tussen het groen!

Op zaterdag 19 juni was weer de maandelijkse zwerfafvaljutactie in Koudekerk.
Een tiental mensen waren van de partij, veelal 'vaste krachten', goed uitgerust met
prikstok en handige ring of emmer om de afvalzak makkelijk te kunnen vullen.
Ook een familie met jonge kinderen was van de partij, want
jong geleerd is oud gedaan natuurlijk ! Hoewel, velen zijn
toch wel 'hardleers': er werd al
bij al toch weer veel afval opgehaald.
Op de vaste plekken, zoals rond
de Albert Heijn en in de verschillende plantsoentjes in het
dorp. Jammer is dat toch, zo
moeilijk is het toch niet om je
afval in de vuilnisbakken te deponeren, of het anders mee te
nemen naar huis ? Ieder blikje, ieder papiertje, is er eigenlijk
één te veel.
Een blijvend probleem zijn ook

de vele sigarettenpeuken, in
omvang een klein deel van het
totale afval, maar in aantal veruit het meest vertegenwoordigd.
Hoewel de sigarettenfilters er
misschien uitzien als papier,
zijn ze allesbehalve onschuldig.
In de filters zit cellulose acetaat,
een plastic dat alleen onder extreme omstandigheden vergaat.
Gooi je ze weg op straat, in de
tuin, of op het strand, dan zijn
ze eigenlijk niet afbreekbaar. Ze
vallen heel langzaam uiteen in
steeds kleinere deeltjes die je
uiteindelijk met het blote oog
niet meer ziet. Het lijkt of de filters zijn vergaan, maar het plas-

tic is er nog steeds. Het zit in de
grond en in het water. Bedankt
om daar de volgende keer aan te
denken, voordat je je peuk achteloos weggooit.
Onze volgende zwerfafval-actie
is op zaterdag 17 juli. Wij spreken dan weer af om 10 uur bij
de Koudekerkse Ruilboekenkast,
waarbij we natuurlijk hopen op
een grote opkomst !
Deze activiteit is een initiatief
van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de
schonebuurtcoaches van de gemeente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

“Ommetjes Rijnwoude
mogen weer”
Zondag 4 juli “Grand café de Hoek” weer sportief genieten en ontmoeten

Wat zijn we blij dat we weer een Ommetje mogen organiseren. We hebben dit echt enorm gemist.
Komt u ook weer sportief genieten en ontmoeten?
Zondag 4 juli zijn we te gast bij Grand café de Hoek in Koudekerk. Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. Natuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het
RIVM van dat moment. Wordt het te druk dan verzoeken we u de koffie/thee “mee te nemen”……..
We bieden de volgende activiteiten aan:
- Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
- Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 45 km.
- Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
- Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..
Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje fruit mee voor onderweg. Plastic
flesjes water gaan we niet meer aanbieden (i.v.m. milieu).
Tarieven
Met Actief pas: € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas: € 4,-- per persoon.
Zonder pas:		
€ 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”.
Dit “Ommetje" is mede mogelijk gemaakt door Bouwer&Officier en door
Albert Heijn van Onno Beugelsdijk

Haai in Koudekerk?
Wie het weet mag het zeggen.... info@groenehartkoerier.nl
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

Iban nr. NL37INGB0006259928

De kringloopwinkel

TE KOOP:

Elke dag anders!

Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOLDER of in de kelder. Ik neem ze graag van u
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk

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

3D KAARTEN in enveloppen. 5 stuks voor €
2,00. Lisette Goes, Koudekerk Tel 06 416 89
489 E-mail: goes-poel@hetnet.nl

Energieweg 13

GEVRAAGD

DIVERSEN

Beide winkels zijn elke maandag t/m
zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED
AUTO's jaren 50/60/70 of antiek speelgoed /
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Telefoon 0640022896

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de
website kun je lezen hoe je Vriend kunt worden: www.voedselbosbenthuizen.nl

Te huur gevraagd. RUIMTE/SCHUUR/LOODS/
KAS van min. 10 x 15 m. voor tenminste een
half jaar. Omg. Hazerswoude-Dorp/Rijndijk/
Boskoop. Voorzien van elektra en water. Bel
0621418855

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Voor
meer informatie en aanmelding zie: www.
voedselbosbenthuizen.nl

1.350 m² winkelplezier

Alphen aan den Rijn

tegenover de Zendtoren

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

Wesp in de nesten

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

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

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.rijferstuinen.nl

VAKANTIEBEZORGERS
GHK GEZOCHT

VOOR ALLE KERNEN van de Groene Hart Koerier

in de schoolvakanties
Iets voor jou? Meld je snel aan

0172-430151

Voorjaars
kleding

20-50%

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

*Geldt niet op nieuwe, basis en hoogzomer collectie

De opruiming is van start gegaan!

Vrijblijvend offerte voor uw tuinaanleg
en onderhoud

Badmintonnen in de Landvliethal is weer begonnen
Wist u dat Hazerswoude dorp sinds 1975 al een badmintonvereniging heeft. Helaas door corona hebben we ons 45
jarig bestaan nog niet kunnen vieren maar we zijn weer
blij dat we weer de hal in kunnen om lekker tegen de shuttle te slaan.
Op donderdagavond spelen we van 20.00 uur tot 23:00 uur in de Landvliethal te Hazerswoude dorp. We zijn een gezellige vereniging waar
alle leeftijden en speelsterkte met elkaar spelen, waardoor iedereen mee
kan doen.
Wil je erachter komen of badminton
iets voor jou is? Kom dan langs. Tot
de zomervakantie kan je vrijblijvend
en zonder kosten deze sport komen
uitproberen. Zelf geen badmintonracket? We hebben er een voor je
klaarliggen. Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar:
ledenadministratie@
bchazerswoude.nl
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Ingezonden bijdrage

ALS JE WINDMOLENS (OP BEPAALDE PLEKKEN) NIET WILT IS HET INITIATIEF VAN
NIEUW ELAN DE ENIGE JUISTE KEUZE
Oppositiepartijen gaven stuur van raad en samenleving bijna uit handen

Als meningen over een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld windmolens hoog oplopen, is het
des te belangrijker dat je dicht bij de feiten blijft en je niet door emoties laat leiden. Bangmakerij
van de samenleving met onjuiste informatie is dan een slecht instrument. “We dreigden de regie volledig uit handen te geven aan andere overheden,” stelt woordvoerder Peter Versteeg van
Nieuw Elan.
Nieuw Elan vindt de weerstand uit de samenleving juist een kans om het participatie- traject
over de windmolens of die er moeten komen, en zo ja waar dan en onder welke voorwaarden,
opnieuw te doen. “De commotie was er maar net op tijd zou je kunnen zeggen. Dus complimenten aan de dorpsraden daarvoor. Ons aangenomen amendement gaat daar ook over. Schrap de
huidige zoeklocaties en doorloop met de gemeenteraad en bewoners en organisaties dit onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) opnieuw. Als die windmolens er helemaal niet of
ergens anders moeten komen, is dan de opbrengst van het gezamenlijk doorlopen proces,” zegt
Nieuw Elan woordvoerder Peter Versteeg.
Nieuw Elan is geen voorstander van grote windmolens op plekken waar dat helemaal niet gewenst is. “sterker nog wij zetten grote vraagtekens bij de te verwachte opbrengst daarvan. Maar
je moet dat proces van voor en tegen wel goed doorlopen.”
Dit zijn de feiten
“Ik kan dat verschil van inzicht met oppositiepartijen het beste uitleggen aan de hand van vragen en antwoorden,” aldus Versteeg. “De RES bestaat uit allerlei onderwerpen. Windmolens zijn
maar één onderdeel daarvan. Het gaat ook over energiebesparing, warmte en duurzame mobiliteit. Daar zijn de meeste partijen het ook wel over eens. Sommige partijen hadden ook moeite
om tegen de RES 1.0 te stemmen, omdat ze daarmee ook tegen die onderdelen stemden. De feiten die in de landelijke afspraken in 2019 zijn vastgelegd over voor of tegen stemmen hadden
hun daarbij kunnen helpen. Juist de landelijke partijen hadden dat moeten weten.”
• Als de gemeenteraad de RES 1.0 niet had vastgesteld, wat was er dan gebeurd?
Antwoord: Zodra je de RES 1.0 opgave weigert, treedt Route 35 in werking. Hierbij volgt eerst
het gesprek op bestuurlijk niveau. Dat kan bijvoorbeeld met de provincie zijn. Wanneer je
hierna echter blijft volharden in de weigering – en dat is in ons geval aannemelijk omdat je
die windmolens daar nu eenmaal niet wilt - treedt 'het huis van Thorbecke' in werking, waarna er door Provincie of Rijk een besluit zal worden genomen. De gemeenteraad en lokale samenleving gaat er dan dus niet meer over. Dat zou pas echt kwalijk zijn geweest.
• Kun je voor het wel of niet plaatsen van windmolens een uitzondering maken?
Antwoord: De Tweede Kamer heeft beslist dat een gemeenteraad een lijst mag maken van onderwerpen als van het Omgevingsplan wordt afgeweken. Om dit voor elkaar te krijgen is het
belangrijk dat je als raad zegt hoe je het wilt hebben.
Dat principe hebben wij in het amendement verankerd.
Nieuw Elan vindt het overlaten aan de Provincie of het Rijk - zoals sommige partijen voorstelden - écht geen goede zaak. Meer landelijke regie leidt volgens ons juist tot meer weerstand.
Daar hebben we slechte ervaringen mee en is desastreus voor de lokale democratie.
• Sommige partijen zeggen dat het nu een onomkeerbaar proces is geworden en die windmolens er toch gaan
komen? Wat is het vervolg van de RES 1.0?
Antwoord: De RES 1.0 is geen blauwdruk voor de regionale energietransitie tot aan 2050. In
het Klimaatakkoord staat dat er elke twee jaar een actualisatie van de RES plaatsvindt. Dat betekent dat we nu aan de RES 2.0 kunnen gaan werken die er dan op 1 juli 2023 moet zijn. De
RES 3.0 moet in 2025 klaar zijn.
Mede door het aangenomen amendement gaan we nu dus samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de slag. De uitvoering gebeurt op verschillende
schaalniveaus: regionaal, lokaal, in woonkernen, op wijkniveau en concreet op het niveau van
elk huishouden. Dit gaat dan dus niet alleen over het duurzaam opwekken van elektriciteit,
maar ook over warmte, lokaal eigenaarschap, over zonnepanelen op daken en over energiebesparing. Dit komt dus nog heel vaak terug in de gemeenteraad.
• Maar komen die windmolens langs de N11 ter hoogte van de dorpskernen er nou wel of niet?
Antwoord: Na het vaststellen van de RES 1.0 is het aan de gemeente om deze te verankeren
in haar lokale beleid. Ruimtelijk betekent dat in omgevingsvisies, -plannen of -programma’s.
Door het aangenomen amendement hebben we de zoeklocaties voor windmolens geschrapt
en moet dat proces opnieuw. Of die windmolens er helemaal niet of ergens anders komen
is dan de opbrengst van een nieuw, en wat Nieuw Elan betreft, vooral beter doorlopen gezamenlijk proces met de inwoners, bedrijfsleven en organisaties. Gelet op alles wat we nu weten lijkt het ons als Nieuw Elan dus erg onwaarschijnlijk dat ze op die plekken er ooit gaan
komen,” aldus Peter Versteeg tot slot.
Nieuw Elan, Peter Versteeg
pversteeg@raad.alphenaandenrijn.nl
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Effecten van samenlevingsvormen verschillen
Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccepteerd, niet alleen in de samenleving maar ook in de wet. Tegenwoordig valt er te
kiezen uit een scala aan mogelijkheden.
Juridisch worden deze verschillende vormen herleid naar
vier mogelijkheden. Naast het traditionele huwelijk zijn dat
partnerschapsregistratie en het sluiten van een samenlevingscontract en het samenwonen zonder contract.
Veel zaken binnen deze vier vormen zijn op grond van de
wet geregeld. Niet alles dus. Zo kan je zelf aanvullende,
niet in de wet geregelde wensen en afspraken vastleggen
in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingscontract. Bijvoorbeeld over regelingen als huwelijk, partnerschap of samenwonen eindigt, door overlijden of beëindiging van de relatie. Wat zijn dan rechten en
plichten? Wat kan je regelen om de fiscus zo min mogelijk
te financieren?
Bij de keuze om al dan niet huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract af te sluiten
kunnen emotionele motieven de doorslag geven.
Wij nemen u graag mee langs alle relevante informatie en
mogelijke keuzes met de daaraan verbonden gevolgen op
alle terreinen. In grote lijnen hebben de drie contractsvormen fiscaal dezelfde gevolgen.
Ingeval van samenwonen zijn echter alimentatierechten
en -plichten niet geregeld, met alle nadelige gevolgen voor
een van beiden. Bij samenwonen zonder contract en testament zijn eigen kinderen enig erfgenaam. De langstlevende
partner krijgt dan niets. Ook bij huwelijk en partnerschap
is een testament eigenlijk noodzakelijk, bijvoorbeeld om
voogdij te regelen, een bewindvoerder of en executeur aan
te stellen, om ter regelen dat er vermogen na overlijden alleen de eigen kinderen ten goede komt en niet moet worden gedeeld met ex-partners.
Kortom, voldoende redenen om een afspraak te maken
om alle mogelijkheden na te lopen. Heeft u vragen? Bakker & Neve Notarissen adviseert u hier graag over. Bel
ons voor het maken van een afspraak.
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Golfbaan Bentwoud viert
haar 10-jarig jubileum
Op 25 juni 2011 werd de eerste ronde gegolft op de Par 3/4 baan van Golfbaan
Bentwoud. Nu, 10 jaar later, viert de 36 holes golfbaan in Benthuizen haar eerste
jubileum tijdens een speciale jubileumweek. Voor iedereen valt er deze week genoeg te beleven.

Van zaterdag 26 juni t/m vrijdag
2 juli viert Golfbaan Bentwoud
dit lustrum met al haar gasten.
Zo kunnen de golfers deelnemen aan allerlei evenementen, prijzen winnen met unieke acties en na afloop van hun
golfronde genieten van een lekker hapje en drankje bij de speciaal daarvoor ingerichte streetfoodcorners.
Eeuw terug als thema
Als overkoepelend thema voor
deze week is voor de Roaring
Twenties gekozen. Geheel passend bij de bewogen coronape-

Een luchtfoto met overzicht van Golfbaan Bentwoud
riode die we langzaam achter voorbeeld aan vernieuwingen
ons laten en de betere tijden die op de driving range en bunkers.
weer komen gaan.
Veel plezier
Directeur Carla Prins-Laban ver- Op deze manier hebben we een
telt: “Dat we dit jubileum nu zo kwalitatief hoogwaardige golf‘groots’ kunnen vieren, is geen baan weten neer te zetten die
vanzelfsprekendheid te noe- momenteel drukbezocht wordt
men. Golfbaan Bentwoud heeft door golfers uit de wijde rein de beginfase ook zeer moei- gio. Zo zijn er het afgelopen jaar
lijke jaren gekend. Toch zijn maar liefst 160.000 rondjes gewe deze periode doorgekomen lopen door zo’n 130.000 bezoedankzij de wil van de aandeel- kers.
houders en grondeigenaren. Sa- Daarom pakken we op een feesmen hebben we vooral geïnves- telijke manier uit. En aan zo’n
teerd in onderhoud en renovatie feestje zijn we allemaal wel
van de baan, denk hierbij bij- weer eens toe!”

Ingezonden bijdrage

Democratie in Alphen is de helft plus 1
De Alphense SP-fractie is naar aanleiding van de gemeenteraad van 24 juni extreem teleurgesteld
in het college en de coalitiepartijen. Met het aannemen van de RES (Regionale Energie Strategie)
door enkel coalitiepartijen CDA, Nieuw Elan en GroenLinks geeft Alphen namelijk alle controle
over het plaatsen van windturbines uit handen aan de ondemocratische energieregio HollandRijnland.
Als kers op de taart besloten bovengenoemde coalitiepartijen vervolgens nog een schijnamendement in te dienen waarin opgeroepen wordt om naar andere zoekgebieden te kijken dan naast
Hazerswoude. Een amendement dat Holland-Rijnland zonder enige problemen naast zich neer
kan leggen.
SP-raadslid Harre van der Nat:
“Het treurige aan alles is dat de coalitie het nu laat voorkomen dat ze iets bereikt hebben voor al
die bezorgde mensen die in de omgeving van de N11 wonen. Niets is minder waar deze mensen worden bedrogen”
Dit blijkt uit het onderzoek van de gemeenteadvocaat, deze deed op verzoek van de gehele oppositie onderzoek naar het amenderen van de RES. Uitkomst van dit onderzoek: Omdat dit een
bovenregionale aangelegenheid betreft is het niet mogelijk om nog iets aan de RES te veranderen of amenderen. Dit onderzoek was echter alleen in te zien door raadsleden en niet openbaar
waardoor de coalitiepartijen kun kans schoon zagen om te liegen over de uitkomst.
Van der Nat: “Als er een ding is waar het Alphense college gisteren in geslaagd is, dan is het het
verenigen van de oppositie tegen hen. Van links tot rechts en van progressief tot conservatief. De
hele oppositie ziet dat het beleid van geen kant deugt. De SP wil in ieder geval werken aan duurzame toekomst, maar dat moet wel op een eerlijke manier.”

Ingezonden bijdrage

Reactie Turbulent op
uitkomst raadsvergadering.
Gisteravond is de RES 1.0 Holland Rijnland door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn goedgekeurd, nadat er een door
Nieuw Elan ingediend amendement was aangenomen.
Dit amendement houdt in dat de zoekgebieden in de RES 1.0
Holland Rijnland worden geschrapt en dat er moet worden
gezocht naar nieuwe zoekgebieden. Er worden kaders toegevoegd, een soort voorwaarden, waaraan het proces om te komen tot nieuwe zoekgebieden en de nieuwe zoekgebieden zelf
moeten voldoen.
Ten aanzien van participatie moeten inwoners, dorpsoverleggen en belangengroepen worden betrokken bij het vinden van
andere locaties. Er moeten (lokale) richtlijnen worden opgesteld, waaraan het plaatsen van windturbines moeten voldoen.
Richtlijnen ten aanzien van de afstand tot woningen, geluidsoverlast, slagschaduw, de hoogte van windturbines en richtlijnen ten aanzien van de bescherming van flora en fauna, de natuur.
Er moet overleg komen met buurgemeenten om nieuwe zoekgebieden aan te dragen. De gemeenteraad moet beter en sneller
worden geïnformeerd en meer bij het hele proces worden betrokken. Tot zover ziet het amendement er best goed uit.
Maar dan wordt plotseling, in de toelichting, gesproken over
een afstandsnorm van 400 meter tussen woningen en windturbines. Hetzelfde geldt voor de in Nederland geldende sterk verouderde geluidsnorm, waarvan vele experts aangeven dat die
niet voldoet.
Vergeten worden de dramatische ervaringen met de gezondheid van de inwoners bij Windpark N33 en Windpark Spui.
Hoezo 400 meter? Is dat de nieuwe norm? Heeft mevrouw
Spies die afgesproken als betaald bestuurder van het Nationaal
Groenfonds en tevens met Liander, die klaarstaan om windturbines bij onze woningen te financieren en te bouwen en daar
hun zakken mee te vullen? In geheime overleggen, waar vrijwel
niemand aanwezig is anders dan dit soort partijen? Overleggen
waar zelfs geen openbare verslagen van zijn?
Wethouder Van Zuijlen geeft ook aan dat het zoekgebied aan de
N11 gewoon weer kan terugkeren in de RES 2.0. Er is niemand
van het College of van de coalitiepartijen, die de inwoners van
Hazerswoude-Rijndijk en directe omgeving een garantie durft
te geven, dat de windturbines niet alsnog vlakbij onze woningen worden neergezet.
Wij zijn zeer benieuwd naar de uitvoering van het vereiste participatie traject. Worden de uitkomsten daarvan, als het de coalitie en Holland Rijnland niet bevalt, met evenveel gemak als
gisteravond, met een uiterst kleine meerderheid, naar de prullenmand verwezen? Komen daarmee de windturbines met dezelfde vaart weer terug als ze verdwenen zijn? Als de coalitie
geen stappen richting de inwoners doet, wordt ook de uitwerking van de zogenaamde “lokale richtlijnen”, waaraan het
plaatsen van windturbines moeten voldoen, een farce.
Wij zijn benieuwd naar de echte waarde van dit amendement.
Is het gemeend, of is het bedoeld als een doekje voor het bloeden?
Wat wel zeker is gebeurd gisteren, is dat de eerste stap in de
mogelijke aansprakelijkheidstelling van het College van B&W
en alle raadsleden van Nieuw Elan, CDA en Groen Links is gezet.
Aansprakelijkheid voor alle schade die de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en directe omgeving gaan leiden door het
eventueel alsnog plaatsen van windturbines bij onze woningen.
Directe schade en alle indirecte schade en gevolgschade voor de
periode zolang de windturbines er staan.
TurbulenT hoopt oprecht dat het amendement leidt tot het definitief schrappen van zoekgebieden voor windturbines bij onze
woningen. TurbulenT laat zich echter geen knollen voor citroenen verkopen. Vandaag niet en morgen ook niet.
TurbulenT
E: info@turbulent.nu
W: www.turbulent.nu
T: 06 – 48 06 83 24
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Zoekgebieden voor windturbines zijn wel van tafel!

Gemeenteraad heeft
de RES 1.0 vastgesteld
door Diana Baak

huizen plaatsen, dat is echt niet
aan de orde.” De normen en regels waaraan windturbines en
zonneweides op Alphens grondgebied moeten voldoen in relatie tot natuur en omwonenden,
worden in overleg vastgesteld.
De huidige zoekgebieden zijn
van tafel en er wordt opnieuw
gekeken naar geschikte locaties.
Alleen als dan nergens een geschikte plek te vinden zou zijn,
komen er geen windturbines.

Met een nipte meerderheid heeft de gemeenteraad de Regionale Energie Strategie
(RES) 1.0 vastgesteld. Wel met twee ‘toevoegingen’, waarin staat dat een normenkader en zoeklocaties voor windturbines in het vervolgproces in samenspraak met Vervolg regionaal
inwoners, dorpsoverleggen en belangengroepen worden vastgesteld.
Voor 1 juli hebben alle betrok-

Burgemeester Spies leidt de vergadering en geeft wethouder Van Zuylen het woord om te reageren
Coalitiepartijen Nieuw Elan,
CDA en GroenLinks en de gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen staan in hun visie
op de Regionale Energie Strategie tegenover elkaar. Waar men
het wel over eens is, is dat het
proces rond het vaststellen van
zoekgebieden, zonder breed gedragen normenkader voor geluidsoverlast, slagschaduw en
natuurbescherming, zonder inwoners erbij te betrekken en
zonder helderheid over het vervolgproces, een slechte start is
geweest. Daar heeft het college
en verantwoordelijk wethouder
Van Zuylen steken laten vallen
en ook schuld erkend: “Wij vinden het heel vervelend dat het
gebeurd is op deze manier. Ik
zal me inspannen om het vertrouwen te herstellen”.
Amendement fop of geldig?
Waar de meningen vooral over
uiteenlopen, is of de voorgestelde aanvulling om de huidige
zoekgebieden van tafel te vegen
en opnieuw te bekijken (amendement van de coalitie) echt uitgevoerd kan worden, of slechts
‘fopinspraak voor de bühne’ betreft. Er is onduidelijkheid over
de vraag “Tot waar rijkt de invloed van Holland Rijnland en
tot op welke hoogte kan de ge-

meente Alphen zelf bepalen
waar zij wel en niet windturbines en zonneweide plaatst en
welk normenkader daarvoor
wordt gehanteerd?” De wethouder geeft aan dat de gemeenteraad van Alphen over haar eigen
ruimtelijk beleid en regels gaat
en dus altijd het laatste woord
heeft over zaken die op Alphens
grondgebied gebeuren. Ook
richting de regio kan de raad
aangeven wat zij wel en niet wil.
Het ingediende amendement
om de zoekgebieden opnieuw
te bekijken is vanuit die optiek
dan rechtsgeldig en kan in de
RES 2.0 worden meegenomen.
De oppositie is van mening dat
hetgeen in de RES 1.0 beschreven staat (waaronder het zoekgebied N11) in beton gegoten is
en dat het amendement daarom
op geen enkel wijze rechtsgeldig is. De Regio Holland Rijnland zou wat Alphen met haar
inwoners afspreekt dan kunnen
overrulen. Uitsluitsel hierover
zal veel helderheid geven richting de inwoners en hun vertegenwoordigingen. Hopelijk kan
de regio Holland Rijnland hierin zelf snel duidelijkheid scheppen.
Ambities blijven wel overeind
Wethouder Van Zuylen geeft op

vragen duidelijk aan dat de ambities om als Alphen aan den
Rijn bij te dragen aan de energietransitie met onder andere ook windmolens en zonneweides, bij de coalitie overeind
blijft. “Die ambities staan ook
in het coalitieakkoord. Maar het
gaat bij windenergie wel om acceptabele locaties met zo min
mogelijk overlast voor omwonenden. We gaan geen 240 meter hoge windturbines vlak bij

ken gemeenteraden aan de regio Holland Rijnland bekend
gemaakt of zij de RES al dan
niet hebben vastgesteld en welke voorbehouden gemeentes er
in de vorm van amendementen
en moties aan hebben toegevoegd. Kort daarop komen alle
betrokken partijen in de regio
(gemeentes, provincie, waterschappen, energieleveranciers,
e.d.) bij elkaar om het eindresultaat te bespreken. De re-
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giovergaderingen waren tot op
heden niet openbaar. De wethouder is echter voor openbaarheid en zal dit onderwerp aankaarten. Zijn eigen bijdragen in
de regiovergaderingen kunnen
wat hem betreft sowieso openbaar worden. Vanuit deze regiovergadering zou ook meer
duidelijkheid gegeven moeten
worden over de formele status
van de door de gemeentes zelf
vastgestelde
‘voorbehouden’
over met name de locaties voor
windturbines en over het vervolgproces.

Betrokkenheid inwoners en
raad
De angel in het hele proces is
dat er iets grondig is misgegaan in de wijze waarop inwoners zijn geïnformeerd over en
betrokken zijn bij de RES. Dat
hebben de dorpsoverleggen de
wethouder goed ingewreven.
Van Zuylen heeft zijn excuses
aangeboden voor de ontstane
deuk in het vertrouwen bij de
dorpsoverleggen en bij inwoners. “Wij hadden de inwoners
beter mee moeten nemen in
het proces. Wij vinden het heel
vervelend dat het gebeurd is op
deze manier. Ik zeg ook toe dat
hiervoor een concreet plan van
aanpak wordt opgesteld op basis van met duidelijke afspraken met de dorpsoverleggen
over hoe we met elkaar het vervolgproces gaan vormgeven.”
Voor 15 juli staat een eerste afspraak met de dorpsoverleggen
gepland met de wethouders Van
Zuylen en Schotanus om als tot
herstel van vertrouwen en hopelijk ook tot vervolgafspraken
te komen.
Afspraken over hoe de gemeenteraad nauw betrokken wordt
bij het vervolgtraject, zijn verwoord in een door het CDA ingediende en aangenomen motie. Hierin wordt voorgesteld
de bestaande raadsklankbordgroep Omgevingswet nauw bij
het vervolgproces RES 1.0 te
betrekken.

Hoe nu verder?
Op dit moment staan twee kampen lijnrecht tegenover elkaar. Waar de coalitiepartijen meebewegen met het aanbod om de zoekgebieden opnieuw met elkaar vast te stellen, lijkt de oppositie zich
steeds verder met veel wantrouwen in te graven.
Waar komen die heftige reacties toch opeens vandaan? Immers, de oppositie heeft in de afgelopen
jaren de klimaatdoelstellingen en het voorbereidingstraject rond de RES altijd gesteund, inclusief
bestaande infrastructuur als uitgangspunt voor de keuze van zoekgebieden.
Dat bij de inwoners emoties leven is te begrijpen, want zij ondervinden straks de mogelijke hinder. Maar dat de voltallige oppositie niet in staat is om in alle redelijkheid en evenwichtigheid naar
het complexe vraagstuk te kijken en vooral olie op het vuur gooit, vind ik teleurstellend. Echter
één ding weet ik zeker, er zijn heel wat inwoners met mij die graag hun verantwoordelijkheid nemen om, actief of passief, bij te dragen aan de energietransitie en het constructief meedenken over
het vervolgtraject van de RES. Die voelen zich nu in de kou staan door al die retoriek. Die willen
graag dat het vervolg in samenwerking en in samenspraak, met discussie op de inhoud en niet op
de emotie verdergaat, en los van welke politieke stroming je ook aanhangt.
Beste oppositiepartijen én dorpsoverleggen, ik hoop dat jullie serieus aan de slag willen gaan met
de handreikingen die zijn gedaan voor constructieve inwonersparticipatie. Alleen met positieve
inzet en het elkaar serieus blijven nemen ondanks inhoudelijke meningsverschillen, kunnen we
het behalen van de klimaatdoelen een stap verder brengen!
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BSO Superstijn viert het oranjefeest!

Voor veel kinderen was het voor
het eerst een echt oranjefeestje
sinds jaren. Sinds een hele lang
tijd werd er door de mannen
van het Oranje weer gevoetbald.
En zo was het dat alle kinderen van BSO Superstijn uit Hazerswoude-Dorp op 21 juni de
wedstrijd Noord Macedonie Nederland konden kijken. Een
halfuur voor de wedstrijd kwamen de kinderen die bij ons de

wedstrijd kwamen kijken, eerst
een lekker broodje knakworst
eten, na het meezingen van het
Wilhelmus kon de wedstrijd
goed beginnen. En wat een feest
was het dat Nederland met 3-0
had gewonnen, luid gejuich, gefeest en geschreeuw was er bij
de kinderen. Wij hebben met
z'n allen heerlijk genoten van
deze wedstrijd, op naar de volgende!

Ook supporter van "Oranje"?
Kleur dan deze kleurplaat zo mooi mogelijk in. Maak een foto en stuur hem naar info@groenehartkoerier.nl
Zet er wel even je naam en je leeftijd bij....

ONDER DE MOOISTE KLEURPLATEN VERLOTEN WE

10 MOOIE EURO 2021 VOETBALLEN!
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Bakkerij van Noort en V. & A.V. Hazerswoudse Boys slaan de handen in één!

Doneer uw spaarkaart, voor de
lunch van de kinderen van de
Voetbal3daagse 2021!
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Bij Bakker van Noort krijgt u 1 stempel voor
elke €2,50 die u daar besteed heeft.
U kunt uw volle spaarkaart inleveren voor een lekkere vlaai, smakelijke ontbijtkoek en vanaf nu t/m
16 juli 2021, kunt u ook uw spaarkaart doneren aan
de kinderen en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse.
Wat is de Voetbal 3daagse?
De Voetbal 3daagse is een activiteit van de Hazerswoudse Boys! Al 29 jaar sporten de kinderen van
Hazerswoude-Dorp op het sportpark van V. & A.V.
Hazerswoudse Boys in de eerste week van de zomervakantie.
De Voetbal 3daagse is voor basisschool kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8, zowel voor leden als niet-leden, dus iedereen is welkom! Voor meer informatie
kijk op www.hazerswoudseboys.nl onder het kopje
‘activiteiten’. Tijdens deze Voetbal 3daagse is er natuurlijk voetbal, maar ook vele andere leuke (sport)
activiteiten. De Voetbal 3daagse worden georganiseerd en bemensd door vrijwilligers uit het hele
dorp, het is een geweldige dorpsprestatie.
Hoe werkt de spaarkaartactie?
Voor elke €2,50 besteed aan brood, croissants, gevulde koek enz. krijgt u 1 stempel. Met 60 stempels
heeft u een volle spaarkaart. Als u uw volle spaarkaart doneert aan de Voetbal 3daagse, krijgen de kinderen en vrijwilligers heerlijke broodjes, krentenbollen, brownies en meer om te eten tijdens hun lunch
of pauze.
Zoals u kunt voorstellen met al die energieke activiteiten, hebben de kinderen en vrijwilligers een reusachtig eetlust op gebouwd, dus koop lokaal en steun
lokaal! Uw volle spaarkaart kunt u tot 16 juli 2021
dopeneren in de speciale pot in de winkel van Bakkerij van Noort. Namens alle deelnemers en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse alvast hartelijk bedankt!

JA HET MAG WEER:
VERMEULEN OPEN BENTLANDEN TENNIS TOERNOOI

MS collecte deze week!

Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huisaan-huiscollecte plaats van het Nationaal MS Fonds om
geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar
betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor
mensen met multiple sclerose te verbeteren.
Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt
langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan
collecteren.

Ja het mag weer. De laatste versoepelingen van de maatregelen tegen Covid-19 maken het mogelijk om weer volwaardige tenniswedstrijden te spelen en ook tegen
tegenstanders buiten de vereniging.
MS is zenuwslopend
Dus conform de traditie, organiseert Benthuizer TennisClub ook dit jaar weer de Vermeulen Open
Bentlanden, de 38ste editie inmiddels. Het toernooi wordt gespeeld in week 33, van zaterdag 14 augustus tot en met zondag 22 augustus in de weekenden en avonden.
Voor de senioren (50+) is er, van maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus, een toernooi
dat overdag wordt gespeeld.
De ideale gelegenheid voor zowel de competitieve als recreatieve speler om eens tegen andere spelers
uit andere regio’s te spelen. Het Vermeulen Open Bentlanden is in de regio onder de tennisliefhebbers
altijd erg populair vanwege zowel het sportieve als gezellige karakter. De Vermeulen Groep en Wijtman Sport Zoetermeer sponsoren het toernooi van 2021.
Wilt u meedoen aan dit toernooi, dan kunt u zich vanaf nu inschrijven tot 4 augustus. Ga snel naar de
website van BTC (www.benthuizertennis.club) en daar naar Vermeulen Open Bentlanden en schrijf
je in!
Dan zien we je graag in week 33 op onze club.

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in
de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne
zijn Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera te zien. Zij verschillen
in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar zij hebben
één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.
Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna helemaal verloor, was of hij het gezichtje van zijn ongeboren zoon nog
wel zou kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘lopen gaat moeilijk, ik
heb last van vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en soms zie ik
minder goed.’ Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op
indringende wijze zien wat er met hun gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.
Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit
van hun leven te kunnen verbeteren.
Het coronavirus vraagt om anders collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid voorop. Er is daarom hard en
met veel creativiteit gewerkt aan nieuwe manieren van collecteren,
zoals online met een digitale collectebus: https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/
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Uw Drankenspecialist

Groene Hart Koerier
woensdag 30 juni 2021

Uw Drankenspecialist
Bulldog
Gin
1.0L

Famous
Grouse
Scotch whisky
1.0L

€ 16,99

€ 22,99

Rocket shot
Original
Of
Dutch Drop
0.7L

Green Mark
Vodka
1.0L

Bacardi
Carta
Blanca
1.0L

€ 17,99

6 voor € 99,99

Luc Belair
Gold
Feestelijke
Bubbel
0.75L

€ 9,99

€ 19,99

Glen Moray
Elgin Classic
Single malt
Whisky
0.7L

Mil Estrellas
Rum
Bruin/wit
1.0L

Malibu
Cocosrum
1.0L

€ 14,99

€ 11,99

€ 12,99

6 voor € 99,99

€ 14,99

Oosterheemplein 549 Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e Zoeterwoude

Vacature

Glendronach
Menard VSOP
Forgue
Cognac
Malt
0,7LWij zoeken een Single
nieuwe collega!
10Y

Ben jij……..
1,0L

Bacardi
Carta
Blanca
1,0L

€ 17,99

€ 24,99

€ 49,99
- gezellig
6 voor € 99,99
- klantvriendelijk
Irish Velvet
Bols
- serviceCointreau
gericht
Sinaasappel
Vodka
- sterk en hou je van
aanpakken Irish Coﬀee
likeur
0,5L
1,0L
- 23 jaar of1,0L
ouder
- beschikbaar minimaal op dinsdag en zaterdag
(evt. meer uren
mogelijk)
€ 22,99
€ 9,99
€ 14,99

Plantation
XO in alcoholische
En hebFamous
je enige kennis
en interesse
Paddy
Grouse
drankenRum
Irish
Scotch whisky
0,7L
Whiskey
1,0L
Stuur dan gauw een mail met jemet
CV en motivatie naar:
1,0L
glazen
contact@deliterslijter.nl

€ 16,99

€ 44,99

€ 19,99

Hoge rijndijk 313e Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 juli 2021

Habeko wonen start verhuurtraject

Nul Op de Meter-woningen
Hazerswoude-Rijndijk
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

De bouw van zes levensloopbestendige seniorenwoningen
in de Herman Heijermansstraat in Hazerswoude-Rijndijk
verloopt voorspoedig. Tijd om de woningen toe te wijzen
aan geïnteresseerde woningzoekenden.
De seniorenwoningen hebben twee
slaapkamers en een badkamer op de
verdieping en zijn eenvoudig levensloopbestendig te maken. Denk aan het
plaatsen van een douche op de begane
grond. Naar verwachting leveren we de
woningen half september 2021 op.
Wat is een Nul Op de Meter
(NOM)-woning?
Een NOM-woning is een woning waarin het energieverbruik op jaarbasis in
principe nul is. De hoeveelheid gebruikte
energie is bij normaal gebruik gelijk aan
de hoeveelheid opgewekte energie.

zonnepanelen, warmtepomp en warmteterugwinning.
Wat is een Energie Prestatie
Vergoeding (EPV)?
De bouw van een NOM-woning kost
extra geld vanwege de energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen.
Huurders betalen een vergoeding voor
deze maatregelen: Energie Prestatie
Vergoeding. Dit is géén onderdeel van
de huur maar een losse vergoeding.

De woningen beschikken over slimme
energiebesparende en energie-opwekkende oplossingen, zoals zeer goede isolatie,

Reageren en toewijzen
Wilt u reageren op een woning, dan is
inschrijving bij Huren in Holland Rijnland
verplicht.
De woningen staan op dit moment op
de site: www.hureninhollandrijnland.nl.

Bezoekadres
Dorpsstraat 50
Hazerswoude-Dorp

Contact
Telefoon: 0172 58 31 11
E-mail: info@habekowonen.nl

Reageren kan tot en met 7 juli 08.00 uur.
Vanaf week 29 plannen wij de intakegesprekken. Komt u in aanmerking voor een
woning, dan kunt u voor deze week een
uitnodiging verwachten.
De zes woningen worden aangeboden
aan personen vanaf 55 jaar, volgens de
voorwaarden van lokaal maatwerk.
De volgende voorrangsregels gelden:
1. Huurders uit Hazerswoude-Rijndijk en
Koudekerk aan den Rijn die een (eengezins)woning van Habeko achterlaten.
2. Huurders uit Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen die een (eengezins)woning
van Habeko achterlaten.
De toewijzing doen we mede op basis
van woonduur. Bij onvoldoende kandidaten
adverteren we de woningen opnieuw.

Inkomen
Gezien de huur geldt voor alle woningen
de volgende inkomenseis: het verzamelinkomen omgerekend naar 2021 bedraagt
maximaal € 40.024. Wij controleren
uw inkomen aan de hand van het IBRIformulier over 2020. Reageert u op een
van de woningen? Vraag dan meteen bij
de belastingdienst het IBRI-formulier
aan (via www.belastingdienst.nl of
telefoonnummer 0800 0543).
Meer informatie
Op onze website www.habekowonen.nl
vindt u de plattegronden. Neem voor al
uw vragen over deze woningen contact
met ons op. Bel 0172 583 111 of mail
ons via info@habekowonen.nl.

Kijk voor meer informatie op

www.habekowonen.nl

