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Tropische vogels, gebakken visje en draaiorgel....

Middag vol verrassingen
voor bewoners BenThuis
Het was zaterdag 3 juli
een dag vol verrassingen
voor de bewoners van
het Philadelphiatehuis in
Benthuizen, BenThuis. De
afgelopen corona tijd was
vol met beperkingen geweest en ook nu zat een
‘dagje uit’ er nog niet in.
Maar de begeleiding liet zich
niet uit het veld slaan en riep
de hulp van ‘buurman’ Bas van
Vliet in, die al eens eerder voor
veel plezier had gezorgd, door
een draaiorgel in te huren.
Tropische vogels
Zaterdagmiddag verscheen in
de tuin van BenThuis, de Scheveningse papegaaienhouder Salvatorre. Een man die al 40 jaar
op de boulevard staat met zijn
papegaaien en waarmee menigeen op de foto is gegaan. Hij
had een uur vrij gemaakt om samen met zijn vogels op bezoek
te komen in het BenThuis.
Nadat iedereen eerst wat afwachtend keek naar de grote
snavels en de scherpe nagels,
was het ijs snel gebroken en zat
menige bewoner met een vogel
op schoot, op de arm of zelfs op
het hoofd. Na verloop van tijd
werd men steeds vrijer met de
dieren en stond menigeen met

De papegaaien van Salvatorre zorgden voor veel plezier en lachende gezichten!

alle vogels op de armen.
Salvatorre en zijn vogels kregen
ook een flink applaus toen zij
vertrokken.
Nog meer verrassingen...
Daarmee waren de verrassingen
nog niet op, want een tijdje later verscheen de visboer voor
het huis en werd er heerlijke
vis gebakken. Iedereen smulde
van de vis en de patat en daarna een heerlijk ijsje Om de dag
nog meer een feestelijk tintje te geven kwam accordeonist
Jaap Verhoek de boel opvrolijken en werd er samen gezongen, gedanst en genoten van de
muziek. Met een cadeautje voor
iedereen geschonken door POS
kaarten en Plus Verheul, werd
deze dag dag afgesloten. Het
was een topmiddag.
Buurman Bas en begeleidster
Johanna Hoogendoorn genoten
vooral van de vrolijke gezichten
en het plezier van de bewoners.
Het is al bijna weer een maand
geleden dat er kleding is ingezameld voor de “stichting ZoBeRo”
Ook as zaterdag 3 juli van 9.00
tot 11.00 u aan de Bredeweg 22
te Moerkapelle kunt u uw gebruikte en schone kleding weer
inleveren voor de minder bedeelden in Roemenie, wij zien
uw graag verschijnen.
Er is tegenwoordig ook een FB
pagina waar u ons kunt volgen en uiteraard ook de website
waar onze gegevens en dergelijke opstaan.
Wilt u een gift geven, daar zijn
we heel blij mee, het bankrekening nummer is NL87
RABO0325944776
alvast hartelijk dank!

Nieuwe
oogst
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Koerier in Hazerswoude-Dorp omg. Voorweg! Iets voor jou? Meld je snel aan

Fam. Zegwaard

voor een buitenwijk van de Groene Hart

0172-430151

automaat!
Westeinde 2
Hazerswoude-Dorp
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Albert Heijn Beugelsdijk
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
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Familieberichten
Verdrietig delen wij u mede dat
toch nog onverwacht is overleden
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Ria

Schellingerhout - Helling
* 14 juli 1941

W.M.J. Blakenburgvan Zwieten
Het leven gaat verder,
de zon komt weer op.
Het gemis blijft…
maar jullie medeleven
na het overlijden van onze moeder,
oma en kleine oma was ons tot steun.
Heel veel dank hiervoor.
Het heeft ons goed gedaan
te mogen ervaren
dat zij bij zovelen geliefd was.

† 25 juni 2021

Lieve mensen.
Wat zijn wij verrast en verwend met zoveel
mooie kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60
jarig huwelijksfeest.
Het heeft ons heel veel feestvreugde gebracht en deed ons ook terug denken aan
de mooie jaren in onze bakkerszaak.
Wij zijn met onze kinderen en kleinkinderen dankbaar dat we dit mochten vieren.
Hartelijk dank hiervoor.
Anneke en Bas Visser.

Familie Blakenburg

Hennie Schellingerhout
Kinderen en kleinkinderen

Hartverwarmend was het dat zo velen ons
terzijde stonden bij het afscheid van onze

Familie Schellingerhout
Joseph Haydnlaan 22
2394 GM Hazerswoude-Rijndijk
Wij hebben afscheid genomen
van Ria in besloten kring.

Na het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve Pa, Opa en “ouwe Opa”

Mijndert Jacobus
Ooms
hebben wij ondervonden hoe velen
met ons meeleefden. Het heeft ons
goed gedaan zoveel fijne reacties,
in welke vorm dan ook, te mogen ontvangen.
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Wim Rademaker
De belangstelling neemt het verdriet
niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen.
Namens de kinderen en kleinkinderen,
Trudi
Lisette en Suzanne

Wil Ooms-Minnee
Voorofscheweg 15
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Hazerswoude-Dorp, juli 2021

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Bij ons op de sociëteit praten
we nog wel eens over ons leven en
de dood. Over de manier waarop we
afscheid willen nemen en begraven
willen worden.
Ik heb daar pas, samen met
mijn dochter en met een begrafenisondernemer, over gesproken. Ik wil
namelijk in de nacht worden begraven. ‘s Avonds laat een dienst in onze
kerk en als de stad stil en uitgestorven is, in een lange stoet naar de
begraafplaats.
Ik ben altijd al een beetje een
buitenbeentje geweest en zo wil ik
ook wel worden herinnerd.”
Martijn Swaan

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

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen
079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

www.degedenkgroep.nl
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Thuis in uw dorp!

‘Huurderscommissaris zijn
is een mooie functie’
Twee weken geleden bezocht de raad van commissarissen van Habeko wonen de Pieter Brueghelstraat en Jan van Goyenstraat in HazerswoudeDorp. Hier zijn dit voorjaar 48 woningen verbouwd tot Nul Op de Meter-woningen. Commissaris Loes Koster vertelt meer over de rol van de raad
van commissarissen (rvc).
“De raad bestaat uit vijf commissarissen,” vertelt Loes
Koster, die sinds januari 2020 lid is. “We hebben drie
belangrijke rollen. Als eerste houden we toezicht op het
bestuur van Habeko en de algemene gang van zaken bij
de woningcorporatie. Doet Habeko wat ze moet doen?
Kort gezegd is dat zorgen voor goede, betaalbare sociale
woningen voor de doelgroepen. Ook de zorg voor
leefbare wijken, de verduurzaming en goed financieel
beleid horen hierbij.
Als toezichthouders komen we regelmatig met het
bestuur van Habeko bij elkaar. Een paar keer per jaar
bezoeken we een project of woningen van Habeko.
Zoals onlangs de Nul Op de Meter-woning van meneer
Van Kampen in Hazerswoude-Dorp.”
Financieel gezond
“Als tweede zijn wij een klankbord voor Habeko. We
praten met het bestuur over actuele onderwerpen, zoals nieuwbouw, en denken mee over de toekomstvisie
van de woningcorporatie. We mogen geen beslissingen

nemen, maar wel adviseren. Hierin zoeken we altijd naar
de balans tussen wat maatschappelijk gewenst is en wat
financieel mogelijk is. Habeko is gelukkig een financieel
gezonde woningcorporatie en wil daarom de komende
jaren een groot aantal nieuwe woningen bouwen in de
vier kernen. Als laatste is de rvc ook de werkgever van
de directeur-bestuurder.”

woning in hun eigen kern? Ook praten we
over de betaalbaarheid van huren en de
kwaliteit van de woningen. Wij nemen die
onderwerpen weer mee in de overleggen met
het bestuur van Habeko. Huurderscommissaris
zijn is echt een mooie functie; juist omdat ik me
extra kan inzetten voor de huurders.”

Huurdersbelangen
Loes werd in 2020 benoemd op voordracht van Stichting
Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw). Dat maakt
haar samen met Mariëtte Meulman een van de twee
huurderscommissarissen van de rvc. “Waar alle leden
zich bijvoorbeeld ook bezighouden met nieuwbouw,
duurzaamheid, financiën of het personeelsbeleid, kijken
Mariëtte en ik nog nadrukkelijker naar de belangen van
de huurders.
Wij overleggen regelmatig met SBHw. Een onderwerp
dat vaak op de agenda staat, is lokaal maatwerk. Maken
inwoners van de vier dorpen wel genoeg kans op een

Meepraten over huurdersvertegenwoordiging

SBHw bericht...

Habeko onderzoekt samen met huurdersorganisatie SBHw wat de beste vorm van
huurdersvertegenwoordiging is. We doen dit met bewoners, actieve leden en de raad van
commissarissen. De eerste aanzet was tijdens een bijeenkomst op 29 juni in dorpshuis
De Juffrouw. Hiervoor waren huurders en leden van de woningbouwvereniging Habeko
uitgenodigd.

Enige tijd geleden hebben wij als SBHw een enquête gehouden onder de
bewoners. Met veel interesse heeft Habeko de uitkomst van de enquête gelezen.
Wat fijn dat zoveel huurders bereid waren om de enquête in te vullen.

Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko, schetste aan het begin van de avond
de ontwikkeling van de huurdersbelangen van het jaar 1900 tot nu. Daarna volgde de
presentatie van SBHw-voorzitter Loek van der Krabben. Hij vertelde onder meer over
het groeiend aantal taken en bevoegdheden van de huurdersorganisatie. Vervolgens sprak
Hennie Meijer, actief lid van woningbouwvereniging Habeko, over de veranderende rol
van de vereniging. Waar de huurdersorganisaties bijvoorbeeld meer taken kregen, namen
de bevoegdheden van de verenigingen juist af.

De aanwezigen discussieerden daarna in een kring over de vraag hoe de meest
optimale huurdersvertegenwoordiging eruitziet en hoe die te realiseren. We zetten deze
constructieve discussie graag voort in een tweede bijeenkomst later dit jaar. Heeft u nu al
ideeën over dit onderwerp? Deel ze met ons via info@habekowonen.nl.

‘Communicatie, communicatie’

Rode draad
De rode draad van de enquête is: communicatie, communicatie. Habeko wonen gaat
inzetten op het tijdig informeren en/of betrekken van bewoners, maar ook zichtbaar
blijven bij grotere projecten. Zij leert van de ervaringen. Ook voor bewoners is
communicatie van belang. Ga bij onderlinge knelpunten eerst met elkaar in gesprek.
Als informatie niet duidelijk is, laat het Habeko direct weten, dan kan zij de informatie
verbeteren en aanvullen.
Habeko gaat ervoor!
Habeko gaat haar uiterste best doen om
te laten zien hoe het wel moet. Ze gaat zich
er flink voor inspannen om zaken en de
communicatie te verbeteren. Het is voor
Habeko natuurlijk hartstikke fijn als zij
van haar huurders blijft horen hoe
Habeko het doet. Dat kan bijvoorbeeld
door ook een volgende
enquête van SBHw weer
in te vullen.

HOE DOEN WE HET?

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

Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

juli 2021

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
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ruimte is en zorgen voor het
contact met de locatie-eigenaar

‘Stacaravan of B&B’

Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn
Gratis recreëren in de maanden Juli en Augustus
Primeur voor Nederland
Inmiddels zijn we per 1 juli gestart met dit bijzondere project, bestemd voor inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn die vanwege corona het moeilijk vinden om er “op uit” te trekken of
die vanwege beperkte financiële middelen niet op vakantie kunnen.
Stichting Actief Rijnwoude biedt
daarom in de maanden juli en
augustus het project ‘Groene
Hart Recreatie Alphen aan den
Rijn’ aan.
Inwoners uit de totale gemeente Alphen aan den Rijn kunnen
gebruik maken van 3 recreatie
mogelijkheden

catie verder zelf in.
Op de website (www.actiefrijnwoude.nl) maakt u een keuze uit de aangeboden locaties
voor de maanden juli en augustus. Vervolgens neemt u telefonisch of met een email contact
met de eigenaar op en spreekt
het moment af waarop u van de
locatie gebruik wilt maken.
Wilt of kunt u dit zelf niet dan
neemt u contact op met het projectteam

‘Ontdek je plekje’

Ontsnap een moment aan het
ritme van alle dag door even
de buitenlucht te kunnen genieten.

Meer info:
✤ Dit “uitje” is gratis •
✤ Verblijf is niet langer dan een
dagdeel •
✤ Toilet aanwezig •
✤ Niet altijd bereikbaar met
openbaar vervoer•
✤ Vrijwel alle locaties zijn bereikbaar met een rolstoel of
rollator•
✤ Breng en/of haal-service €
0,30 per kilometer.

Groene Hart Recreatie heeft
speciaal voor ‘kwetsbare ouderen in- en rond Alphen aan den
Rijn een aantal eigenaren van
groene locaties bereid gevonden
om u belangeloos in hun tuin te
ontvangen. U kunt er genieten
van het uitzicht, het groen en
soms van de beesten.
De eigenaren van de locaties
ontvangen u vriendelijk en trakteren op koffie of thee met iets
lekkers. U vult de tijd op de lo-

‘Kamperen in Alphen’

Speciaal voor jonge gezinnen

die (o.a.) door de Coronacrisis
niet op vakantie kunnen.
Als het er dit jaar niet in zit om
op vakantie te gaan omdat er
geen financiële middelen voor
zijn, dan is dat voor je gezin
niet leuk. Voor deze gezinnen
die dit treft heeft ‘ hebben wij
een aantal achitterende ‘groene’
locaties bereid gevonden waar
in de maanden juli en augustus
met kinderen gekampeerd kan
worden in tenten met toebehoren. In de omgeving van deze
locaties is vaak veel te doen,
zoals vissen, roeien, kanoën of
zwemmen. Je kampeert max.
3 dagen in je eigen ‘achtertuin’
die je dan van een andere kant
kunt bekijken. Kijk voor het locatie-aanbod op de website van
Actief Rijnwoude: www.actiefrijnwoude.nl
Meer info:
Heeft u interesse neem dan
contact op met het projectteam.
Zij kijken waar en wanneer er

AED-cursus Actief Rijnwoude in Benthuizen
Na de zomervakantie is Actief Rijnwoude van plan een AED-cursus te organiseren in Benthuizen. Onlangs nog tijdens het EKvoetbal hebben we kunnen zien wat het belang van zo’n cursus
kan zijn; je ziet trouwens steeds meer AED-apparaten in de buurt
verschijnen.
We willen inventariseren of er voldoende animo is om zo’n cursus te organiseren; de cursusleider gaat
van 10 à 12 personen uit. Deze cursus zal door een gediplomeerde leraar gegeven worden, en als afsluiting wordt elke deelnemer voorzien van een certificaat. Wat de kosten betreft zijn er nog wat onduidelijkheden maar…sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden zelfs zo’n cursus!
Mocht u op voorhand interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij:
Bernard de Vries Email: bernard@actief-rijnwoude.nl
Of u kunt onderstaand strookje inleveren bij:
Koningin Wilhelminastraat 4, 2731GD Benthuizen
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/wij hebben interesse om een AED-cursus te gaan volgen en vragen vrijblijvend inlichten bij Actief Rijnwoude
Naam/namen

:

Adres		:
e-mailadres
Tel.nr		

:
:

Een korte vakantie voor jonge gezinnen of (echt) paren
waarvoor kamperen geen optie is..
Een paar dagen in een stacaravan of B&B in juli of augustus
is daarom wel een alternatief.
Binnen Alphen hebben een aantal eigenaren hun vakantieonderkomens beschikbaar gesteld
waar gratis tot max. 3 dagen gebruik van kan worden gemaakt
(Als deze niet bezet zijn). Vanuit
deze stacaravan of B&B kunt u
heerlijk ‘Het Groene Hart” (her)
ontdekken. Deze locaties bevatten eigenlijk alles om het naar
uw zin te maken.
Meer info:

Heeft u interesse, neem dan
contact op met het projectteam.
Zij informeren wat er nog vrij is
en zorgen voor het contact met
de locatie-eigenaren.
Tot slot: Alle recreatie mogelijkheden worden gratis aangeboden.
Alle locaties / accommodaties
waar u gebruik van kunt maken, kunt u terug vinden op de
website www.actief-rijnwoude.
nl
Het projectteam:
Linda@actief-rijnwoude.nl
/ 06-45094267
Jos@actief-rijnwoude.nl
/ 06-23328302.

Dit project slaagt mede dankzij
Klein Giethoorn / Jeu de Boer
en AH Beugelsdijk Hazerswoude-Dorp

Pannenkoekenfeest “Zwembad
de Hazelaar”
Op zaterdag 17 juli organiseren we het pannenkoekenfeest voor kinderen van de basisschool. Opgeven is verplicht dit kan bij de kassa. Door middel van
naam en telefoonnummer. Of online via activiteiten@
zwembad-dehazelaar.nl (ook moet je online reserveren via de site)
Het pannenkoekenfeest is gratis. Zonder abonnement betaal je wel
gewoon de toegangsprijs. Om 11.00 uur kunnen jullie beginnen
met het opzetten van je eigen meegebrachte tent. Er zal een springkussen zijn en jullie kunnen geschminkt worden.
Rond de middag kunnen er pannenkoeken gegeten worden. Ook
mag je deze dag groot opblaasspeelgoed meenemen! Maar bij drukte door mooi weer wordt er door het badpersoneel zelf ingeschat
of dit wel verantwoord is. Het pannenkoeken feest duurt tot 15.30
uur.

We hopen op veel aanmeldingen en natuurlijk op mooi
weer. Hartelijke groeten namens zwembad de Hazelaar.

Groene Hart Koerier
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
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en
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Parochiekern,
beide
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Samenstellers:
R.Beneluxstraat
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),
1,
Koudekerk
M. Kerkvliet
Heemskerk
- Parochiekern),
(Prot.
Gem.), a/d
tel. Rijn;
06-15557257
en -M.
Kerkvliet -(RK
Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
chiekern),
tel. 42
071-3414210,
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KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
Het aantal kerkbezoekers mag
weer omhoog naar het aantal dat op maximaal anderhalve meter in de kerkzaal past.
Voor de Ontmoetingskerk zal
dat rond de 70 personen liggen. U hoeft u niet meer vooraf aan te melden. Wel moet bij
binnenkomst uw naam worden opgeschreven. Mondkapjes zijn niet langer verplicht. In
de kerkzaal moet u, behalve
als u uit één huishouden komt,
wel echt nog steeds anderhalve meter afstand houden.
We beginnen ook weer voorzichtig met zingen: eerst alleen het slotlied en het amen
na de zegen. En bij mooi weer
zingen we ook buiten na de
dienst nog enkele liederen.
Ook bij mooi weer mogen we
buiten weer samen koffiedrinken. Er moet nog een nieuw
koffieschenkrooster gemaakt
worden. Daarom hoort u de
komende weken pas op de
zondag zelf of er koffie is of
niet. De kerkdiensten worden
ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl
Zondag 11 juli 10.00 uur:
Dominee Willem Biesheuvel.
Zondag 18 juli 10.00 uur:
Dominee Willem Biesheuvel.
DE VIER ELEMENTEN
Aarde, water, lucht (of adem)
en vuur werden in vroeger tijden de vier elementen genoemd. Maar het zijn ook belangrijke bijbelse trefwoorden
en symbolen. Omdat ik (dominee Willem) vier zondagen
achtereen dienst heb lijkt het
me mooi om die woorden in
vier achtereenvolgende diensten uit te diepen. Op zondag
11 juli gaat het over het sym-

bool “aarde". We lezen o.a. uit
Genesis 2 waar wordt verhaald
dat de mens (Hebreeuws:
adam) uit aarde (Hebreeuws:
adama) gevormd wordt. Volgens de Bijbel is ons bestaan
geheel verbonden met de aarde.

kracht. Ook al zijn we één parochie, in iedere kern gaan de
parochianen van de eigen kern
voor. Als u zich aanmeldt, dan
zullen we uw telefoonnummer of emailadres nog enige
weken bewaren, voor het geval er ergens een besmetting
mocht zijn.

Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Zondag 18 juli 10.30 uur: De
Bernarduskerk is open van
10.30 tot 11.30 uur om even
rustig te zitten, te bidden of
een kaarsje aan te steken. Er
wordt door Dhr. Nico Wesselingh op het orgel gespeeld.
Voor deze openstelling hoeft u
zich niet aan te melden.
LIVESTREAMVERBINDING
Elke zondagmorgen is er om
9.30 uur via een livestreamverbinding een eucharistieviering
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op
de website van de parochie:
www.heiligethomas.nl.
Op
deze site kunt u ook de liturgie downloaden en vorige vieringen terugzien.

(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is deze weken niet
zoals gebruikelijk geopend op
donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd mailen naar:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bellen 071
3414210 want gelukkig neemt
Annie van Dijk altijd de telefoon op. Het is een doorgeschakeld nummer dus even
geduld en de telefoon een
aantal keren laten overgaan
om contact te maken.

Zondag 11 juli 09.30 uur Ds T. Jacobs; 18.00
uur Ds G.J. Hiensch
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 11 juli
10.00 uur Geen opgave ontvangen.
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen
10.30 en 11.30 uur is één van
onze kerken open. U bent welkom om een kaarsje aan te
steken, voor een praatje, voor
een gebed of om even stil te
zijn. U wordt ontvangen door
een vrijwilliger of door de aanwezige pastor. U bent in de
Ontmoetingskerk welkom op
SECRETARIAAT
de woensdagen 7 en 21 juli, 4
Het
secretariaat
in de Chopinen 18 augustus. De Brugkerk
staat open op de woensdagen laan 10 is er voor o.a. vragen,
aanmelden voor vieringen,
14 en 28 juli en 11 augustus.
het opgeven van misintenties en is bereikbaar per mail:
VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van hh.michael-bernardus@heilide maand zullen wij als pas- gethomas.nl of per telefoon
toraal team een korte video 071-3414210. Dit telefoonnummaken over dingen waar wij mer is doorgeschakeld, dus
in deze tijd op stuiten of die graag even geduld.
ons inspireren. De videobood- Intenties kunnen ook per briefschap is te vinden op www. je in de brievenbus van het secretariaat gedaan worden.
pknkoudekerk.nl
NAAR DE BERNARDUSKERK VOOR EEN VIERING
OF OPENSTELLING
Zondag 11 juli 10.30 uur: Eucharistieviering waarin pastoor Visser de voorganger is.
Mevr. Anne-Marie de Groot
is de organiste. Als u bij deze
viering aanwezig wilt zijn, laat
het even weten. Dit kan via telefoonnummer 071-3414210 of
email-adres hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl. De
regels betreffende het afstand
houden, zijn nog steeds van

Kerkdiensten
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Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 11 juli 09.30 uur Leesdienst;18.00 uur
Ds C. Sonneveld
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 11 juli 09.00 - 10.00 uur
Geen viering, wel openstelling kerk
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 11 juli 09.30 uur
Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 11 juli
09.30 uur Ds A.B. van Campen (Openluchtdienst)
18.30 uur Ds G.A.J. Heikoop, Harmelen
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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Elke woensdag voordeel:
saucijzenbroodje voor 1,25

Weekaanbiedingen

Cajun
Gehaktrol

1. 59

Vlugklaarpakket:

Rosbief
Boerenachterham
Filet
Americain

4 Hamburgers
4 BBQ
worsten

4.99

8.49

Weektopper!

Uit eigen keuken:

Kip
op Stok

Div. soorten
Rauwkost
salades

4 stuks

Heerlijke gehaktrol met een
smakelijk paneerjasje van
Cajun kruiden.
Heerlijk!
100 gram

Vleeswarentrio:

100 gram

6.98

1.59

Weekendtip!

Altijd lekker:

Shoarmabox
compleet

Varkensschnitzels

4 personen

4 stuks

11.98

6.49
Aanbiedingen zijn geldig van
5 t/m 10 juli 2021

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

Aanbiedingen van 8 t/m 14 juli:

Slagroomschnitte
Roombotercakes
met of zonder rozijnen

5,2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Voorstel college B&W:

Geen afslagen in alle richtingen op
kruispunt in Hazerswoude-Dorp
In een brief aan de gemeenteraad stellen burgemeesters en wethouders het volgende voor:
1. Geen toevoegingen van rijrichtingen op het kruispunt Dorpsstraat/ N209;
2. Verplaatsing van de rotonde Weidelanden tot net over de Eerste Tocht;
3. De wijkontsluitingsweg met twee ontsluitingen aan te sluiten op het bestaande dorp, te weten
de Jan van Eycklaan en de Breitnerlaan.

boven de toegestane 120 seconden komt. Daarnaast is gekeken
of er fysiek ruimte is om een extra rijstrook te realiseren op het
kruispunt. Gekeken is naar de
mogelijkheden van een rechtsaf/rechtdoor rijstrook vanuit
zuid. Ook is gekeken naar het
toevoegen van een rijstrook aan
de noordkant van het kruispunt,
zodat verkeer hier rechtsaf kan
slaan, richting west. Beide opties blijken niet mogelijk binnen
de huidige fysiek ruimte.
Conclusie: er is geen optimalisatie mogelijk op het
kruispunt.
Twee aansluitingen in
het dorp
De nieuwe ontsluiting doortrekken naar de Rubenslaan
zorgt voor een verlichting
op de Breitnerlaan. Echter
deze weg kan het aantal intensiteiten bij twee aansluitingen prima verwerken.
Voor alle overige wegen in
HWD-west maakt een derde aansluiting geen verschil.
Dit maakt het niet noodzakelijk om de zuidwestelijke ontsluitingsweg door te
trekken naar de Rubenslaan,
schrijven B&W

Niet alle afslagen op het
kruispunt
Wat betreft het kruispunt heeft,

volgens B&W, onderzoek uitgewezen dat het niet mogelijk is
om een of meer extra rijrichtin-

gen toe te voegen.
Gebleken is dat daarmee de cyclustijd van de verkeerslichten

Rotonde verplaatsen
Nadeel van de huidige ligging van de rotonde is dat het
verkeer in de nieuwe situatie
door de woonwijk geleid wordt.

De Wilgenroos is een woonstraat en heeft geen verkeersfunctie. De weg is ook zodanig
ingericht. Met het feit dat de rotonde uitgebreid wordt (zuidnoord) bestaat ook de mogelijkheid om deze te verplaatsen
naar het zuiden net over de Eerste Tocht. Hierdoor ontstaat een
heldere en goede structuur voor
het verkeer naar het dorp toe.
Vrachtwagens en tractoren
Verder gaat een vrachtwagenverbod ingesteld worden voor
de Dorpsstraat en is een convenant met boeren in de maak
over een alternatieve route voor
het landbouwverkeer.
Conclusie
De wens van de gemeenteraad
om de afslagverboden op het
kruispunt met de Gemeneweg
te schrappen wordt door dit besluit niet ingewilligd. Wel zijn
de wethouder en het college akkoord gegaan met de verplaatsing van de rotonde en er komt
geen afslag van de nieuwe weg
naar de Rubenslaan.
Alle details over deze besluiten zijn te lezen op de website
van de gemeente: https://ris2.
ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/b95ab789-aadd4302-b189-21094ef3c29b
De gemeenteraad zal de komende tijd
dit voorstel bespreken en daar een
besluit over nemen.

&

Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente

& Regionale Rampenzender: Radio

woude: 06-29508442; Klussendienst junior:

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de

tel. 06-82093412

kabel op 88.9 FM.

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

& Advies- en steunpunt huiselijk

& Mileuklachten: Milieutelefoon voor

Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 -

geweld: Telefoon 088-427 47 00. Advies-

20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@

en meldpunt kindermishandeling

gmail.com.

0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Historisch Museum Hazers
wou

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11,

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude-

2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email:

Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30

info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.

uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN

www.museumhazerswoude.nl

bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar.
Meer info: www.odmh.nl/klachten

& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland:
Klan
ten
service Voorlichting en Preventie:
voor informatie en afspraken m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cursussen gezondheidsvoorlichting en opvoeding, tel. 0715161415.

& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel.
088- 9004567. Openingstijden op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk,
www.tomindebuurt.nl.

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het

& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo -

Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-

Hus, Psycholoog, Carel Fabri
tius
plantsoen

587701/588132.

18, 2391 GR Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27

585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.

2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209

& Visiemed fysiotherapie (Sport)

1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

logie, schoenadvies, medische training, echo-

& Stichting Welzijn Ouderen Benthui

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE

& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50,

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude

Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 /

2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-

ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen,

06-29410381 www.visiemed.nl.

583111. info@habekowonen.nl

tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00

& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-

uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de

nen met jonge kinderen een steuntje in de

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn:

Gemeentegids.

rug. Tel. 06-49040990.

Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden,

tel. 06-54701949

Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/

& Praktijk Gassho Rijnwoude voor

Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite

Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness

071-5161415.

Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:

10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.

& GezondheidService: voor servicediensten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur
per dag, voor particulieren en mensen met een
persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur

di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.

nl.

& Verloskundige Praktijk Wereld

& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709,

Rijn, tel. 0172 - 472067.

06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.

& Verloskundige Praktijk Keita Bent

& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer

huizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M.

uit met uw buren? Inwoners van de gemeente

Nieuwesteeg: verloskundigen: Spreekuur

Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van

volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon.

Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.:

& Sensoor Telefonische Hulpdienst:

Julianastraat 16b, Benthuizen. Tel. bereikbaar

0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail:

Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen

24 uur per dag: tel. 079-3217171.

info@libertasleiden.nl.

per week bereikbaar. 0900-0767.

& Praktijk voor Remedial Teaching,

& Karlica bekkentherapie Jennifer

& Actief Rijnwoude. Klussendienst

Coaching en Training Lea Gahrmann,

Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen.

Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-

Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail:

Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com;

woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

www.bekkentherapie.com

per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000.

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.
06 18 11 79 64.

& Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laatste levensfase, in de eigen vertrouwde omgeving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
en Koudekerk aan den Rijn.
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl
Uitgave:
Stichting Groene Hart Koerier
Kantoor:
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl
Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep
Redactie:
Arie Tuinenburg (Coördinator); Jan Luuk
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazerswoude-Rijndijk) tel 071-3627782/0654683475. Diana is tevens beheerder van de
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier
Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het
antwoordapparaat!!
Advertenties en kopij kunnen tot
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd
worden per e-mail.
Getypte kopij, foto’s en advertenties op
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.
Familieberichten inleveren
uiterlijk maandag 10.00 uur.
De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

& Boelsma Homeopathie & Advies

& LekkerFit Voedings- en dieetadvies.

Breitnerlaan 60, Hazers
woude-Dorp, tel.

Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond

06-41711971 www.aboelsma.com email:

heidscentrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers

annemiekeboelsma@gmail.com

woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio –

lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De

tist.nl.

Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-

& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en

3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

& Praktijk v. Fysiotherapie en

dachts-

Manuele

therapie

R.

Giedrojc/C.

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,

sociaal-emoti-

Herijgers Behandeling volgens afspraak:

onele

tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL

Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd
-

Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho

voor

en

dyslexie
zorg.

fysiotherapie:

pedagoog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids ,

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com.

Rijn 0172 425 425

& Podocentrum

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4,

&

Praktijk

problemen

Groene

Hart

Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp.

2394

Tel. 0172-587103. www.podo.nl.

oude

AC

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

& Bewuster Bewegen Praktijk v.

Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-

Oefentherapie Mensendieck, bekkenoe-

ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-

fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie

2032056.

Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM

&

Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.

06-23517778.

marleen@bewusterbewegen.nl,

& Acupunctuur Van der Schouw, prak-

www.bewusterbewegen.nl

tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie

(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude

Tel. 06-20068569.

Dorp, tel. 071-5610407

& Praktijk voor Homeopathie Caroline

& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl,

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen

Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.

68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-

Tel. 071-7400840.

3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

Burenhulp

Rijnwoude

Tel.

1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-

AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-

3416743, info@fysiokoudekerk.nl,

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

www.fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.
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Cursiefje
Spindoctor
Die corona-tijd, hoe zullen we die onthouden. Is ‘a dirty mind is
a joy forever’ onze leidraad, het jarenlang plezier beleven aan een
ranzige geest? Ik betrap me er wel eens op dat mijn geheugen soms
vrij selectief is. Toen ik van de versoepelingen, van de verschrompeling van de lockdown hoorde en stiekem de balans opmaakte,
dacht ik aan Bruins die van zijn stokkie ging, aan Grapperhaus die
zijn schoonmoeder in de houdgreep nam, aan Hoekstra die op een
verkeerde baan ook nog eens een scheve schaats reed, aan De Jonge die won en toch ook weer niet won en regelmatig in de clinch
lag met cijfertjes, aan Kamerleden die het tijdens de lockdown toch
presteerden grensoverschrijdend knuffelgedrag te vertonen en last
but not least aan mevrouw Kaag die in een gekuiste versie van een
documentaire over haar doen en laten driftig bezig was haar blazoen van welk smetje dan ook te zuiveren.
Je kunt al die ontsporinkjes natuurlijk afdoen met de kreet ‘het zijn
net mensen!’ en daarmee de zaak gewoon relativeren of bagatelliseren, maar ik vermoed dat de aandacht die deze menselijke trekjes in de media kregen ons geheugen wel degelijk heeft beïnvloed.
We weten intussen dat de spindoctor een niet onbelangrijke rol in
de politiek speelt, maar om nu te zeggen dat we zo’n voorlichter of
adviseur altijd een sympathiek figuur vinden... nee. Hij moet doorgaans zijn baasje uit de wind houden en dat gedoe riekt naar manipulatie en daar houden we niet van. Een echte vent dopt zijn eigen
boontjes. Als een spindoctor betrapt wordt in een netelige situatie,
genieten we daarvan. Toen ene JdV - van de partij van Normen
en Waarden - door zijn vrouw op straat werd gezet wegens een té
vreemde stap, werd de bewuste pagina van GeenStijl door heel Nederland gespeld.
De spindoctor bij uitstek is echter de televisie. Als die je onderuithaalt, is je lot bezegeld. Ene Jan Peter werd vanuit het niets in vrij
korte tijd minister-president en hij leidde kabinetten in de roerige
tijd na de gruwelijke moord op Pim Fortuyn. Geen sinecure zou je
zeggeen. We kennen hem echter als de man die ons de VOC-mentaliteit (tóch!) aan wilde smeren: over de grenzen heen kijken! Dat
heel veel mensen bij die VOC-mentaliteit aan andere, minder verheven zaken dachten... dat had de brave borst zich niet gerealiseerd.
De tv kan je niet alleen breken, ze kan je ook maken. Ene Mark had
er in een decennium voor gezorgd dat de menselijke maat én de
eerlijkheid in de politiek niet altijd de juiste richtsnoeren hoeven te
zijn. En het heeft enige tijd geduurd voor Den Haag dat in de smiezen kreeg.
Zijn kordate tv-optredens, geflankeerd door Hugo-met-de-mooieschoentjes en de uiterst expressieve doventolk, legden hem geen
windeieren. Het leger opiniepeilers zet hem voortdurend op poleposition en van een afrekeningscultuur is voorlopig geen sprake.
Ik heb het onbehaaglijke idee dat het ‘hoe kom je over’ (televisie)
het op den duur gaat winnen van ‘wie ben je’ (de krant, althans de
kwaliteitskrant).
Maar goed, laten we niet al te pessimistisch zijn: we staan er zelf bij
en we kijken er zelf naar.
Wist

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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WEEK 27

Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

7 juli

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Vanaf 1 juli statiegeld op
kleine plastic flessen

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.

Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic
flessen frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik
van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen.
Deze regeling sluit goed aan bij ons gemeentelijke afvalbeleid. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie en is daarom blij met de
invoering van statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank
en water.

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.

Hoe herkent u de flessen met statiegeld?
U herkent de kleine plastic flessen met statiegeld aan het
statiegeldlogo op het etiket.

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

Waar kunt u de flessen inleveren?
U kunt de kleine plastic flessen inleveren bij supermarkten
en tankstations langs de weg en bij vrijwillige innamepunten
zoals evenementenlocaties en sportclubs. Deze laatste
mogen als enige de opbrengst houden voor hun eigen
clubkas. Zodra bekend is welke clubs en organisaties dit zijn
in Alphen aan den Rijn, publiceren wij hier een overzicht van
op de gemeentelijke website. U kunt uw kleine statiegeldflessen inleveren bij alle innamepunten in Nederland. Het
maakt niet uit waar u deze gekocht heeft. Bij het inleveren is
het belangrijk dat u de barcode goed kunt scannen en dat de
fles onbeschadigd en in zijn originele vorm is.

Nieuwe partners preventie en
voorschoolse educatie van start
Vanaf 1 juli 2021 kunnen inwoners terecht bij een aantal
nieuwe partners van Gemeente Alphen aan den Rijn voor
activiteiten en diensten op het gebied van preventie en
voorschoolse educatie. Zo zet Gemeente Alphen aan den
Rijn zich in voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Hieronder leest u wat er hetzelfde blijft en wat er gaat
veranderen vanaf 1 juli 2021.
Wat blijft er hetzelfde?
Opvoeden en opgroeien
Het CJG blijft het startpunt voor alles rondom opvoeden en
opgroeien. Kwadraad is de nieuwe partner die dit voor ons
uitvoert. De Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau
en schoolartsen) blijft zoals deze nu ook is georganiseerd.

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

Tom in de Buurt
Volwassen kunnen terecht bij Tom in de buurt en het
Serviceplein. Tom in de buurt blijft tot het einde van dit
jaar bewoners ondersteunen. Vanaf 2022 zijn er organisatiewijzigingen waarover alle betrokkenen op tijd worden
geïnformeerd.
BOOST
BOOST verdwijnt als samenwerkingsverband. De kennis die
gezamenlijk is opgedaan en de nauwe samenwerking blijven
behouden. Vanaf juli bieden Participe, PeuterStart (onderdeel van Junis), Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en
Castellum in het kader van de preventieopdracht en voorschoolse educatie-opdracht van de gemeente activiteiten
voor kinderen en jongeren aan onder hun eigen naam.
Wat verandert er?
Welzijn
Participe is de partner voor welzijnsactiviteiten voor jong
en oud. Denk bijvoorbeeld aan kinderwerk, jongerenwerk,
ondersteuning van ouderen en vrijwilligersorganisaties.
Ook verzorgt Participe nieuwe activiteiten op het gebied

van ouderenbetrokkenheid, cultuurcoaches en specialistisch jongerenwerk. In de uitvoering werkt Participe hierbij
samen met de Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en
Incluzio.
Buurtsportcoaches
Buurtsportcoaches van Alphen Beweegt vallen onder de
nieuwe stichting Alphen Vitaal. Deze stichting zet zich in
voor het bevorderen van de vitaliteit en een gezonde
levensstijl van de inwoners van de gemeente.
Voorschoolse educatie
Peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie
krijgen voorschoolse educatie van PeuterStart, Kern
Kinderopvang en Shezaf. Zij werken samen met Participe
en de Bibliotheek Rijn en Venen in het verminderen en
voorkomen van achterstanden in de (taal)ontwikkeling bij
peuters.
Sociale activering en maatschappelijke begeleiding
Kwadraad voert de sociale activering in het kader van de
Participatiewet en maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders uit.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 13 juli 2021 staan de volgende openbare
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaarschriften:

20.50 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning V2020/918 voor het bouwen van een bedrijfshal
aan de Ondernemingsweg 17A in Alphen aan den Rijn

19.30 uur: Bezwaar tegen het toepassen van spoedeisende bestuursdwang in verband met het foutief
aanbieden van huishoudelijk afval
20.10 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning V2020/946 voor het realiseren van een insteekhaven en het vervangen van vlonders boven land aan de
Woubrugseweg 5 in Alphen aan den Rijn

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie
wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt
bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of telefoonnummer 0172 - 46 59 83.
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Publicaties
Wijzigingsplan Buitengebied Boskoop –
achtste wijziging
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij op 22 juni 2021 het
wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – achtste
wijziging (gewijzigd) hebben vastgesteld. Het
wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een
aantal bedrijfswoningen binnen het sierteeltgebied
naar burger- of plattelandswoningen.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het
wijzigingsplan,
met
identificatienummer
NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk8wij-VA01, en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 8 juli 2021 gedurende
zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
U kunt het wijzigingsplan ook digitaal raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het
wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – achtste
wijziging is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om het plan voor
wat betreft de toelichting (paragraaf 2.1) gewijzigd
vast te stellen. Gedurende de termijn van ter inzage
ligging kan een belanghebbende beroep instellen
tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Als er sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling. U kunt ook
digitaal een beroep en verzoek om een voorlopige
voorziening indienen. Daarvoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer
informatie over het digitaal indienen van een
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot
vaststelling niet eerder in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan
Biezenlanden, Boskoop
Het college van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht,
bekend dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 het
bestemmingsplan ‘Biezenlanden’ heeft vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt het oprichten van 23
woningen mogelijk op de locatie Biezen 49 en 53 in
Boskoop. Ook is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan en haar grenzen
Het plangebied ligt aan de Biezen 49 en 53 in
Boskoop. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de
gewenste beeldkwaliteit en de te hanteren
welstandscriteria voor de 23 woonkavels. Het gaat
hierbij om de beoogde ruimtelijke kwaliteit en
architectuur van de bebouwing en de inrichting van
de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan geldt
als aanvulling op de welstandsnota.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
- Naar aanleiding van een zienswijze is er alsnog
een bezonningsstudie uitgevoerd die als (nieuwe)
bijlage 3 is opgenomen in de plantoelichting.
- Om te vermijden dat er bij een afwijking een
hogere bouwhoogte mogelijk wordt gemaakt, zijn
de Algemene afwijkingsregels (artikel 10.1, lid c)
in het bestemmingsplan zo aangepast dat deze
afwijking niet van toepassing is voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen.

- Naar aanleiding van een zienswijze zijn de
volgende aanpassingen doorgevoerd in artikel 5
(bestemming ‘Water’) en artikel 6 (‘Wonen’) en op
de verbeelding:
- Aan artikel 5.1 is lid c toegevoegd, namelijk:
‘c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
‘brug’ zijn bruggen toegestaan’.
- In artikel 5.1 (laatste zin) is geschrapt: ‘waaronder begrepen bruggen en/of duikers’.
- Aan artikel 6.1, lid c is toegevoegd: ‘en
steigers’.
- Aan artikel 6.2.3 lid b is twee keer toegevoegd
na ‘vlonders’: “en steigers”.
- Op de verbeelding zijn de (drie) bruggen die
het plangebied ontsluiten als zodanig aangeduid.
Hoe kunt u het plan inzien?
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met
plannummer NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-VA01
met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
8 juli 2021 tot en met woensdag 18 augustus 2021
op de volgende locaties ter inzage:
- informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172;
- op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak
ID, zoek op NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-VA01.
Beroep en inwerkingtreding
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit
niet (tijdig) heeft gedaan, kan van donderdag 8 juli
2021 tot en met woensdag 18 augustus 2021
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Ook kan een belanghebbende
gedurende de genoemde termijn beroep instellen
tegen de door de raad bij vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft
ingesteld, kan ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van
genoemde Afdeling. Het besluit en daarmee het
bestemmingsplan treden de dag na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op
dit verzoek is beslist.
Crisis- en herstelwet
Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing (art. 1.1 Chw jo. art. 3.1 Bijlage I Chw).
Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt
striktere eisen aan het beroepschrift. De Crisis- en
herstelwet is raadpleegbaar op de website
www.wetten.overheid.nl.

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:
- Van der Waay B.V., Finlandlaan 2 in HazerswoudeDorp: het starten van een metaalbewerkingsbedrijf met agrarische machines
- Boot & Dart Boomkwekerijen B.V., Halve Raak 7 in
Boskoop: het definitief maken van de indeling van
het in gebruik genomen terrein
- S.R. Roos Vastgoed B.V., Zijde 117 in Boskoop: het
uitbreiden en verbouwen van de kantoorruimte
- Ted van Leeuwen Mechanisatiebedrijf, Voshol 1 in
Boskoop: het starten van een bedrijf voor opslag
van materialen en voor reparatie en onderhoud
aan agrarische machines
- Anti-Roest Center, Ondernemingsweg 17 in
Alphen aan den Rijn: het plaatsen van een nieuwe
put
- Heemskerk Sports & Games B.V., Energieweg 45 in
Alphen aan den Rijn: het starten van een bedrijf
voor op- en overslag van goederen 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:
- Nathan Projects B.V., Rijndijk 264 in
Hazerswoude-Rijndijk: het aanleggen van
een gesloten bodemenergiesysteem voor
acht appartementen
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 Ontheffing geluid APV
Burgemeester en wethouders van Gemeente
Alphen aan den Rijn hebben het volgende besluit
genomen:
- Het verlenen van een ontheffing van het verbod
op het veroorzaken van geluidshinder aan
Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. in
verband met werkzaamheden aan de N207 in
Alphen aan den rijn. De werkzaamheden vinden
plaats gedurende de avonduren in de periode van
3 september 2021 tot en met 4 oktober 2021
tussen 06.00 uur en 22.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt
het besluit de daarbij behorende stukken op
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst MiddenHolland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoonnummer 088 - 54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021136672.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
datum van verzending van het besluit van 23 juni
2021 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen
aan den Rijn (postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn). Aan de behandeling van het bezwaarschrift
zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het
indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat
het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het
verzoek is griffierrecht verschuldigd. U kunt een
voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij
genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vergunningen
24 juni t/m 30 juni 2021
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.

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.

Alphen aan den Rijn
- Pijlkruid 35
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/525)
- Van Lennepstraat 36
aanleggen inrit (V2021/526)
- Paddestoelweg 38
plaatsen veranda voorzijde (V2021/529)
- Cantharel 56
plaatsen 2 glazen windschermen in metalen
frame balkon (V2021/530)
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- Ridderbuurt 20
plaatsen tuinhuis (V2021/531)
- President Kennedylaan 10
realiseren van wijzingen, renovaties en onderhoud AWZI Alphen-Noord (V2021/532)
- Boterbloemweg 17
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/535)
- Jongkindt Coninckstraat 39
plaatsen dakopbouw (V2021/536)
- Warmoezerij 36
realiseren dakopbouw (V2021/537)
- Aziëlaan 595
vervangen hwa-riool en vervangen verhardingen
(V2021/538)
- Van Lennepstraat 13
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/540)
- Blijenbergstraat 36
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/541)
- Brederodestraat 49
plaatsen vlonders en hekwerk op bestaande
aanbouw rondom dakterras (V2021/544)
- Händelhof 41
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/546)
- Stationsplein 13
plaatsen handelsreclame (V2021/550)
- Zeilmakerstraat 27
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/551)
- Energieweg 8

-

-

-

-

-

afwijken bestemmingsplan voor in gebruik
nemen kantoor (V2021/552)
Ridderbuurt 22A
bouwen 3 schuurtjes, 3 kassen en slopen van 1
kas (V2021/553)
Watermunt 10
uitbreiden achterzijde op eerste verdieping
(V2021/554)
's-Molenaarsweg 7
aanleggen rookkanaal in hoofdwoning
(V2021/556)
Vliestroom 71
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/557)
Haringvliet 92
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en
vervangen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/559)

Benthuizen
- Dr. Albert Schweitzerlaan 1 t/m 7
doorvoeren diverse wijzigingen (V2021/547)

Boskoop
- Biezen 116
bouwen vrijstaande woning (V2021/533)
- Laag Boskoop 22
bouwen nieuwbouwwoning (V2021/539)
- Suikerpeer 105
plaatsen terrasoverkapping (V2021/549)

tijdelijk plaatsen loods voor huisvesten van
proefopstellingen en testen van materialen
(5 jaar) (V2021/527)
- Bent 1B
verplaatsen woning naar achteren met 5m
(V2021/528)
- tussen de Voorweg en PCT-gebied
realiseren fietsbrug (V2021/542)
- Eerste Tocht tussen de Middelweg en de Provincialeweg
verbreden bestaande watergang en dempen
tussenslootje (V2021/548)

Hazerswoude-Rijndijk
- Jacob Reviusstraat 9 t/m 55
versterken bestaande galerijvloerconstructies
(V2021/543)
- Mozartlaan 112
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/545)

Koudekerk aan den Rijn
- Prins Bernhardstraat 34
plaatsen dakopbouw (V2021/534)
- Burgemeester Verheullaan 33
plaatsen dakkapellen en warmtepomp/airco en
verhogen van garagedak (V2021/555)
- Lagewaard 46
aanleggen inrit (V2021/558)

Hazerswoude-Dorp

Verleende vergunningen regulier

- Hoogeveenseweg 4

Besluit naar aanleiding van advies Commissie
bezwaarschriften (herroepen)

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

Besluit van 24 juni 2021 met kenmerk
V2020/1038A, hierbij wordt een vergunning
verleend voor het aanleggen van een inrit aan de
Staalweg 4 in Alphen aan den Rijn.

Aarlanderveen
- Dorpsstraat 7 (30-06-2021)
bouwen nieuwe woning (V2021/163)

Alphen aan den Rijn

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 8 juli 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (digitaal 19.30
uur, live te volgen via de website)
• 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 (fysiek in de
raadzaal 19.30 uur, zonder publiek, 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 (digitaal
19.30 uur, 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)

Woensdag 14 juli 2021, informatiemarkten oude raadhuis Alphen aan den Rijn en
woningbouwprojecten Benthuizen (digitaal 19.30 uur, live te volgen via de website)
Donderdag 15 juli 2021, raadsvergadering (fysiek in de raadzaal 19.30 uur, zonder publiek,
live te volgen via de website)
Onder voorbehoud:
• Beschikbaar stellen budget aankoop parkeergarage Aarhof
• Vaststellen bestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen
• Vaststellen beleidsplan kunst en cultuur
• Beschikbaar stellen budgetten Bibliotheek
• Marktuitvraag theater Castellum
• Wensen en bedenkingen over regionaal inbrengen inzet kleine elektrische bussen stadshart Alphen
aan den Rijn
• Wensen en bedenkingen garantstelling tijdelijke luchthal Hockeyclub Alphen (HCA)
• Vaststellen herstelbesluit bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi
• Vaststellen bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop
• Vaststellen (Geheime) Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker Alphen aan den Rijn
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.

- Anslag 1 (24-06-2021)
verbouwen en uitbreiden woning (V2021/350)
- Vivaldihof 15 (25-06-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/508)
- Wilhelminalaan 2 (25-06-2021)
plaatsen 8 airco-units binnenzijde en verspreid
over 2 zijgevels 16 ventilatieroosters aan de
buitenzijde (V2021/411)
- Vijverstraat 6 (29-06-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/439)

Benthuizen
- Margrietstraat 13 (24-06-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/448)
- Prins Clausstraat 33 (24-06-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/485)

Boskoop
- Zuidwijk 46 (24-06-2021)
verplaatsen bestaande inrit (V2021/403)

Hazerswoude-Dorp
- Sleutelbloem 41 (24-06-2021)
bouwen uitbouw achterzijde woning en plaatsen
dakkapel zijdakvlak (V2021/449)
- ter hoogte van Voorweg en Roemer (29-06-2021)
aanleggen plein en dempen sloten (V2021/305)
- Bent 1B (30-06-2021)
verplaatsen woning naar achteren met 5m
(V2021/528)

Hazerswoude-Rijndijk
- Groenestein 33 (24-06-2021)
aanleggen inrit (V2021/396)
- Rijndijk 263 A (28-06-2021)
realiseren aanbouw, wijzigen buitengevel en
verplaatsen bestaande handelsreclame
(V2021/404)

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 187 (29-06-2021)
bouwen loods (V2021/444)
- Lagewaard 25 (29-06-2021)
vervangen rieten dak en aanbrengen kleine
aanpassingen in bestaand woongedeelte
(V2021/414)
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 wethou-

Groene Hart Koerier
woensdag 7 juli 2021

ders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw
bezwaar en uw handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
- Hofzichtstraat 7
realiseren 23 appartementen en 1 beheerderswoning in bestaand gebouw (V2021/311)

Hazerswoude-Dorp
- naast Denemarkenlaan 14
bouwen tuinbouwkas (V2021/392)

Evenementen
Ingekomen aanvragen

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

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen

Alphen aan den Rijn
- T-steigerterrein/Dagcamping aan De Bijlen en op/
rond de Zegerplas
6e Triathlon Alphen aan den Rijn op 26
september 2021 (E2021/059)

Hazerswoude-Rijndijk
- Spookverlaat 2
Kennismakingstijd L.S.V. Minerva van 22 t/m 27
augustus 2021 (E2021/052)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn
- Sterrenlaan 112
Drank- en horecavergunning (Het Waepen van
Driehoorne) (D2021/048)

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

- Rijnplein (30 juni 2021)
plaatsen draai-/zweefmolen van 1 juli t/m 12
augustus 2021 (E2021/030)

Alphen aan den Rijn

Colofon

Bezwaarclausule

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
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Burgemeester en wethouders hebben besloten
tot plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
-

Nocturnepad 44
Sluiskolk 130
Watermolen 2
Marketentster 9
Binkhorst 50
Sterrenlaan 104

Hazerswoude-Rijndijk
- Melkweglaan 34
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U
kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

- Vliestroom 60
- Kaninefatendreef 66

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

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

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

Samen 'jeu
de boulen'

worden van de ‘Bentboulers’!

Genieten en gezellig
samenzijn is het motto

Badmintonnen in de Landvliethal is weer begonnen

Wist u dat Hazerswoude dorp sinds 1975 al een badWij spelen in verenigingsver- mintonvereniging heeft. Helaas door corona hebben
we ons 45 jarig bestaan nog niet kunnen vieren maar
band op:
Sinds een aantal jaren liggen twee prachtig aangelegde
we zijn weer blij dat we weer de hal in kunnen om
jeu-de-boulesbanen in Benthuizen naast Biljarthuys Woensdag
lekker tegen de shuttle te slaan.
15.00 uur tot ca. 17.30 uur
De Dam en Dorpshuis en eetcafé De Tas.
Hierop wordt door enthousiaste
spelers meestal 2 keer per week
op een ongedwongen, gezellige manier gespeeld. Na afloop
worden er meestal, vrijblijvend,
onder het genot van een drankje bij De Tas de behaalde resultaten doorgenomen.

Gratis proberen?
Als u interesse heeft om een
keertje te ‘proeven’ hoe een en
ander gaat, bent u altijd welkom.
Mocht u lid willen worden dan
kan dat natuurlijk ook. Voor
slechts € 15,- per jaar kunt u lid

Vrijdag
16.00 uur tot ca. 17.00 uur

Zomers bij (te) warm weer willen we ’s avonds ook nog weleens een balletje gooien.
Via een App-groep houden we
elkaar op de hoogte.
Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met:
Joke Vries-Harland
06-23987974
vriesjo56@gmail.com

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 brief

Windmolens

Bestuurlijke autoriteiten moeten beslissingen nemen in het belang van de maatschappij en de bewoners ervan. Dat is niet altijd even gemakkelijk; beter is er vanuit
te gaan dat dit nooit gemakkelijk is.
En nu moet Alphen aan de Rijn extra windmolens plaatsen, want dat staat in de een of andere beleidsnotitie van welke bestuurlijke autoriteit dan ook. Er zijn geënquêteerde inwoners die hiermee geen moeite hebben; andere inwoners - vooral bij wie deze windmolens in de achtertuin dreigen te komen - zien dit helemaal niet
zitten. Het gevolg is dat de gemeente - na het zoveelste overleg met wie dan ook - maar weer eens gaat uitzoeken over wat er wel kan. Om preciezer te zijn; wat er
wel zou kunnen met windmolens. Nu hoef je geen helderziende of lid van welke commissie of denkgroep te zijn om te voorspellen, dat niemand die dingen in zijn
omgeving wil hebben. Hoe nuttig ze ook zouden kunnen zijn. Financieel belanghebbende in windmolens en “groene” politieke partijen zullen echter blijven lobbyen
vóór; gedupeerden zullen tegen blijven stemmen.
Waarom is er toentertijd voor een vermogen een HSL spoorlijn onder het groen hart gelegd? Dat had iets te maken met het beeld wat een ieder diende te hebben bij
de term groen hart. Om die reden passen windmolens daar niet. Toch windmolens; dan is die HSL spoorlijn onnodig duur gemaakt.
Dus géén windmolens. Wat dan wel? Waarom koopt de gemeente Alphen aan de Rijn dat idee van die windmolens niet af? Neem als gemeente een aandeel in een
of ander windmolenpark ergens op zee en wel heel ver uit de kust.
Dit idee - misschien ooit wel eens eerder door iemand anders geopperd - is, denk ik, de moeite waard. Ik denk dat je dan heel snel 99% van de neuzen dezelfde kant
op hebt. En dat schiet op. Heel veel mensen blij. Buiten de gemeente zelf kunnen ook nog particulieren uit Alphen aan de Rijn geïnteresseerd worden voor een bescheiden aandeel in zo’n park. Dit laatste is reeds opgepakt door een aantal investeringsmaatschappijen.
L.Hessing
Hazerwoude-Rijndijk

Het is zover!

Het programma van de Jeugdvakantieweek in Koudekerk is
bekend. In de week van 23 Augustus 2021 bieden we weer
van maandag t/m vrijdag diverse sport en spel activiteiten
aan. Er is hard gewerkt achter de schermen. De activiteiten
zullen wat kleinschaliger zijn door de onzekerheden van Covid-19,
maar met groot enthousiasme hebben we onderstaand programma gemaakt.
De inschrijving is 2 Juli 2021 geopend voor de Koudekerkse jeugd.
Ga naar de website www.jeugdvakantieweekkoudekerk.nl voor meer informatie.
Zien we jullie de laatste week van de vakantie??!

2021

Via deze weg willen we ook nog even onze sponsoren bedanken. Door de hulp van onze sponsoren
kunnen we dit leuke programma neerzetten!!

Groene Hart Koerier
woensdag 7 juli 2021

Wat bracht ons de Informatieavond
Woningbouw Koudekerk
aan den Rijn?
door Frits Nijhof
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Er zijn nog veel haken en ogen aan woningbouw in Het Oog van Koudekerk: ijsbaan
en sportvelden mogelijk verhuizen, nieuwe huizen (te) dicht bij Lagewaard….
Woensdag 30 juni jl vond er een
tweede informatieavond plaats
betreffende de mogelijke Woningbouw in Het Oog van Koudekerk.
Gesteld kan worden dat er feitelijk nog niets definitief is besloten en/of vastgelegd.
Sinds mei 2020
De gemeenteraad heeft in mei
2020 een raamwerk vastgesteld voor de ontwikkeling van
Het Oog van Koudekerk Dit
raamwerk zou de basis moeten zijn voor de omgevingsvisie, waarbij het afstemmen tussen omgevingsvisie en verdere
ontwikkeling van de plannen
voortdurend plaats zullen vinden. Hoe dat raamwerk er volgens de gemeente er precies uit
ziet is bij vele Koudekerkers niet
bekend, dan wel echt inzicht in
heeft. Het Dorpsoverleg Koudekerk neemt daar een duidelijk
standpunt in: de inwoners willen groei zien, waarbij de voorzieningen behouden blijven.
Eind 2020 is het doek gevallen voor de locatie Rijnpark en
is gezocht naar alternatieve locaties voor de woningbouw. De
provincie stelt dat woningbouw
moet plaatsvinden binnen het
Bestaand stads- en dorpsgebied
contour (BSD) contour. Daarbij komt o.a. de ijsbaan [VIJK]
in beeld, daar deze net binnen
de BSD-contour ligt. De sportverenigingen zijn in het geheel
niet of te laat geïnformeerd over
deze nieuwe zienswijze. Met
VIJK, VVK en Artesia zijn inmiddels gesprekken gepland of
reeds geweest.
Bedrijven verplaatsen?
De bedrijven verplaatsen of verkleinen is geen reële optie. Op
basis van het huidige bestemmingsplan zijn bedrijven met
een milieucategorie 5 (met de

specifieke bestemming bedrijven betonwarenfabriek) mogelijk, echter, dat is niet wenselijk.
Dit en het feit dat er op lokaal
en regionaal niveau behoefte is
aan een bedrijventerrein, zou
men kunnen opperen op het
voormalige
Bosbeton-terrein
een bedrijventerrein (van categorie max. 3.2) in te richten. Dit
is geen oplossing.
Kortom: Het zijn mooie verhalen; ze zijn vaag en helaas geen
realistische plannen. Daarbij zijn
deze erg ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. Eerst zal men
de sportaccommodaties moeten
verplaatsen om plek te kunnen
creëren voor slechts een beperkt
aantal woningen. Dit komt pas
in beeld als er ca. 270 woningen
zijn gerealiseerd. op Bos Beton
terrein.
Uitbreiding geurcirkel
De geurcirkel is sterk uitgebreid
en bestrijkt een heel groot gebied sinds de uitspraak Raad
van State voor de Rijnhaven in
Al-phen. Deze geldt eveneens
voor fa. Latexfalt. Dit is bij een
aantal soortgelijke situaties door
andere gemeentes opgelost ofwel geurcirkels met procedures weer terug gebracht naar situatie vóór uitspraak Raad van
State. Hiervoor zijn bij de gemeente Alphen de draaiboeken
aangereikt, echter, zijn afgewezen. Wel is projectontwikkelaar
Niersman vervolgens afgekocht
voor een extreem groot bedrag.
Het directe gevolg betekent
geen woningbouw meer op de
locatie waar men bij wijze van
spreken gisteren al had kunnen
starten met de bouw van woningen.
Wederom bleek tijdens de informatieavond dat als de inwoners
van Koudekerk iets niet willen
dat dit wordt gehonoreerd. De
Stichting Landschappelijk Lint

Lagewaard Landlustweg eist dat
er minimaal 200 m vanaf Lagewaard pas iets gebouwd mag
worden, zoals destijds door de
gemeenteraad Rijnwoude was
besloten. Echter, de gemeenteraad van Alphen kan hierover
nog anders gaan denken en beslissen.
Onduidelijk is en blijft hier: Hóe
wordt deze zône bemeten en
vanuit welke (grens)lijn? Is dit
vanaf de Lagewaard 200 mtr. in
zuidelijke richting? Daarbij rijst
de volgende vraag: In hoeverre worden de huizen a/d Lagewaard, resp. Landlustweg hierin
betrokken? (denk bv aan Lagewaard 78 (Groot Rozenburg),
Landlustweg 21 (Lutteke Rhijn),
Landlustweg 13 (Hoeve Meervliet).
Wellicht is men hier mee in
gesprek, echter, om zich hier
openlijk over te uit te spreken
wil of kan men niet. Is er bij
de gemeente voldoende ambitie
inwoners enthousiast te maken
voor de mogelijke bouwplannen? Het historische genootschap bracht nog naar voren
geïnteresseerd te zijn mee te
willen denken over de mogelijke realisatie van een gebouw in
‘kasteel-vorm’.
Deze informatieavond werd bijgewoond door 59 mensen; hetzelfde aantal als in april.
Opnieuw informeren...
De volgende bijeenkomst staat
gepland voor september/oktober. Hopelijk kan er dan weer
een bijeenkomst georganiseerd
worden in de Ridderhof; dit was
de afgelopen anderhalf jaar niet
mogelijk ivm. de coronapandemie. Het Dorpsoverleg hoopt
dan zeker op een groter aantal
belangstellenden.
De gemeente denkt eind dit jaar
de definitieve plannen te kunnen presenteren.

Opbrengst Maag Lever Darm
collecte Koudekerk
Er is binnen Koudekerk a/d Rijn een totaalbedrag van € 1.324.05 opgehaald voor
de Maag Lever Darm stichting afgelopen week! Een fantastisch resultaat.
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft: hartelijk dank! Ook de collectanten veel dank voor hun bereidheid en de stappen die zij hebben gezet!
Het totaalbedrag staat momenteel op € 71.152!

😊

Er kan mede door ieders hulp weer veel onderzoek gedaan
worden!

Wil je je aanmelden om volgend jaar ook collectant
te worden, bel me op nr. 0655150184.

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.
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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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

TE KOOP:
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

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

GEVRAAGD

DIVERSEN

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.
HazerswoudeDor p/ R ijndijk/Boskoop. Voorzien van
elektra en water. Bel
0621418855

Wesp in de nesten

Leiderdorp

www.meerburg.nl

www.rijferstuinen.nl

Vrijblijvend offerte voor uw tuinaanleg
en onderhoud

VAKANTIEBEZORGERS
GHK GEZOCHT

VOOR ALLE KERNEN van de Groene Hart Koerier
Duurzame oplossingen bij vliegen,
houtworm, mollen, ratten, muizen,
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

in de schoolvakanties
Iets voor jou? Meld je snel aan

0172-430151

Knipoog ziet...
Tuincentra, retail en handelsbedrijven uit heel Europa kopen
hun tuinplanten en kerstbomen bij GROEN-Direkt Boskoop
BV. Op de webshop én op onze wekelijkse verkoopbeurzen
staat het aanbod van zo’n 500 kwekers. De unieke formule van
GROEN-Direkt voorziet tevens in de logistiek en administratie.

Ter versterking van ons team zoeken wij een

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MULTI TALENT
Start of boost je carriere bij GROEN-Direkt!

DE WERKZAAMHEDEN
Je ondersteunt onze verkopers, ons assortimentsteam en je werkt veel samen
met je collega’s van de administratie. Je hebt dagelijks contact met onze kwekers
en (inter)nationale klanten. Geen dag is hetzelfde, maar je hebt wel je vaste taken.
JOUW PROFIEL
Een servicegerichte instelling en goede contactuele eigenschappen.
MBO/MBO+/HBO niveau
Affiniteit met de branche en tuinplantenkennis zijn een must.
Zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
Nederlands en Engels in woord en geschrift. Duits en Frans zijn een mooie pré.
WAT BIEDEN WIJ
Wij bieden een meer dan passend salaris en prima secundaire voorwaarden. Wat
wij extra bieden is een positieve, informele werkomgeving waarbij we echt als
team opereren. Bovendien is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zijn
er mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen.

Solliciteer via e-mail bij Hans Cok:
HANS@GROEN-DIREKT.NL
of bel gewoon even: 0172 211 576
Kijk voor meer informatie op WWW.GROEN-DIREKT.NL

Nu steden zoals Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en Den Haag
hun slavernij verleden onderzoeken kunnen de ooit zelfstandige
dorpen Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk, niet achterblijven.
Na onderzoek, excuus en herstelfonds kan dan ook hier de
nationale feestdag volop mee
gevierd worden vanwege de afschaffing van de slavernij. En - als onderzoekers toch al bezig
zijn met historisch leed - neem dan gelijk de kinderarbeid in de
19e eeuw mee: dan kunnen we die afschaffing ook jaarlijks vieren.
Knipoog ziet nog veel meer historisch leed en dus mogelijkheden voor onderzoek, excuus, herstelfonds en feestdagen,
maar ja, wij zijn niet voor ons plezier geboren.

Hans van Kuijk opnieuw
voorgedragen als lijsttrekker
SGP
Alphen
SGP-raadslid Hans van Kuijk wordt door het bestuur van de SGP
in Alphen aan den Rijn opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. Dat
maakt de lokale partij vandaag bekend.
De Benthuizenaar is geen onbekende in de Alphense politiek: hij is sinds
2018 raadslid en was daarvoor raadscommissielid. In de voormalige gemeente Rijnwoude is Van Kuijk ook acht jaar raadslid geweest, voor de
toenmalige fractie van SGP-ChristenUnie.
Van Kuijk reageert: ,,De komende periode ben ik bereid me opnieuw in
te zetten voor een christelijk geluid in de Alphense gemeenteraad, letterlijk op hoop van zegen!”. Als belangrijkste thema’s voor de komende
verkiezingen noemt hij woningbouw, energietransitie en jeugdzorg. Zo
moet de overgang naar duurzame energie volgens de SGP’er betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook de bestuurscultuur is volgens Van
Kuijk inzet voor de verkiezingen: ,,De coalitie en de oppositie hebben te
vaak tegenover elkaar gestaan, er was veel wantrouwen en dat is niet in
het belang van de burger.”
Bestuursvoorzitter Willem Pos licht toe: ,,We gaan graag door met Hans
van Kuijk vanwege zijn expertise en ervaring. Hij heeft in de afgelopen
tijd als eenmansfractie heel veel werk verzet, en dat zien we hem na de
verkiezingen ook graag weer doen. Deze zomer werkt een selectiecommissie, in samenspraak met de beoogde lijsttrekker, aan het vervolg van
de lijst om die in september aan de leden voor te leggen.”
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Met de juiste skills mentaal en fysiek
sterk het nieuwe schooljaar in!

Sporten, meditatie en het regelmatig nemen van een ijsbad. Enkele belangrijke
elementen die voor Storm van Eekelen essentieel zijn voor een sterke en gezonde
mindset.

Tijdens een winterse duik in de
Rijn raakten Storm van Eekelen en Marieke van Amsterdam in gesprek over de positieve gevolgen van activiteiten
als zwemmen in koud water en
kickboksen op je algehele mentale gezondheid. De gesprekken
daaropvolgend over het onderwijs, filosofie, psychologie en
mentale gezondheid onder jongeren groeide dit al snel uit tot
een gezamenlijke visie voor de
toekomst: Trainingen ontwikkelen welke bijdragen aan men-

tale en fysieke gezondheid en
emotionele weerbaarheid. Dit
was voor Marieke en Storm het
startsein voor de Aurelius Academie. Hier bieden zij sinds kort
hun trainingen en coaching aan
voor jongeren en jongvolwassenen.
Vanwaar de naam Aurelius?
“Marcus Aurelius was één van
de goede Romeinse keizers en
filosoof. Zijn leven en filosofie is voor ons een bron van inspiratie. Deze denkwijze bouwt

op belangrijke waarden die we
meenemen in onze methode.
Een krachtige uitspraak van Aurelius is bijvoorbeeld; ‘Je hebt
macht over je geest, niet over de
dingen die buiten je om gebeuren. Als je je dit realiseert zul je
kracht vinden.’ Het gaat om het
accepteren van omstandigheden
waar je geen invloed op hebt. “
Storm en Marieke starten deze
zomer starten met een driedaagse training voor jongeren onder de naam: No Boundaries. In

Ingezonden brief

Ontbrekende feiten in de visie van Nieuw Elan!

Vorige week publiceerde Nieuw Elan een aantal feiten aangaande de RES. Daar ontbraken er een
aantal die beslist genoemd moeten worden.
. De burger wordt verplicht de helft van zijn energienota aan milieuheffingen te betalen maar
profiteert financieel zelf niet van windturbines.
. Vattenfall zegt te streven naar een fossielvrij leven binnen een generatie. De realiteit is dat er
geen windturbines voor de Zweedse kust geplaatst worden en dat ze daar eigenaar zijn van 7(!)
Kerncentrales. Tevens hebben ze de helft van hun industrieterrein op de Noordzee verkocht
aan BASF voor 300 miljoen euro! Klimaat is in Nederland Big Business!
. Het veel grotere Frankrijk heeft 58 Kernreactoren die het land voor 70 % in elektriciteit voorzien, terwijl hier de natuur en de beperkte ruimte zwaar wordt aangetast door windturbines,
zonnevelden en Biomassa!
Kernprobleem is de overbevolking. Vanwege de open grenzen komen er jaarlijks 100.000 mensen bij mede door ( arbeids ) migranten. Daardoor wordt de druk(te) steeds groter zoals: energiebehoefte, een nog verder oplopende woningnood alsmede verkeerstoename. De leefbaarheid zal
steeds meer onder druk komen en op termijn onbeheersbaar.
Reageren? Mailadres bij de redactie bekend

drie dagdelen wordt een afwisselend programma aangeboden
als de perfecte voorbereiding op
het nieuwe schooljaar. De deelnemers worden uitgedaagd over
zichzelf na te denken en zij leren omgaan met angst, paniek,
woede en verdriet. “We laten
de deelnemers de confrontatie
met zichzelf aangaan door middel van kickboksen en ademhalingstechnieken en werken toe
naar het nemen van een ijsbad.”
Voor wie is deze training bestemd? ‘No Boundaries’ is voor
jongeren van 13 t/m 18 jaar. We
richten ons vooral op jongeren
op de middelbare school.
Alles mogelijk ondanks corona?
Marieke vertelt: “Jongeren
groeien op in een maatschappij
waarin ze gewend zijn geraakt
aan de zogenaamde maakbaarheid van het leven. De afgelopen
twee schooljaren kregen leerlingen echter te kampen met een
situatie welke totaal nieuw was
voor hun. Immers, een groot
deel van het leven van jongeren speelt zich af op de school,
de sportvereniging en andere
plaatsen waar ze in groepen bij
elkaar kwamen. De ingrijpende veranderingen die de coronapandemie veroorzaakte had
een enorme impact op het sociale leven van jongeren, zonder dat zij daar zelf invloed op
hadden. In hoeverre hebben zij
leren omgaan met tegenslagen,
ingrijpende veranderingen in de
maatschappij en het loslaten van
controle? Laat de afgelopen tijd
niet zien dat de maakbaarheid
van onze samenleving slechts
een illusie is. Er kwamen steeds
meer geluiden naar voren betreffende mentale problematiek
onder jongeren. De wachtlijsten
in de jeugdzorg zijn van een onacceptabel niveau. Depressies,
eenzaamheid en agressie nemen
gestaag toe.
Ervaring op velerlei gebied
Marieke is 20 jaar werkzaam
als docent in het onderwijs en
is bevoegd diverse sociale vaardigheidstrainingen te geven.
Echter, Marieke had het idee dat
er iets essentieels ontbreekt. De
scholen zijn al decennia lang
niet slechts een plaats voor kennisoverdracht; er ligt daar ook
een belangrijke maatschappelijke rol. Er wordt aan mentale
gezondheid te weinig aandacht
besteed, terwijl dit van essentieel belang is voor het straks
goed kunnen functioneren in
de maatschappij.”
Storm vertelt vervolgens: “Een
belangrijk onderdeel van onze
filosofie is dat bij veel mensen hun constante drang naar
comfort in de weg staat van
de persoonlijke ontwikkeling.
Jongeren van nu hebben over
het algemeen een zorgelozer
en comfortabeler leven gehad
voorgaande generaties dan. Dat
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is in principe erg fijn, maar het
gevolg hiervan is dat zij nooit
hebben geleerd hoe zij om moeten gaan met stress, angst of tegenslagen. Het om kunnen gaan
met negatieve gebeurtenissen
wordt emotionele weerbaarheid
genoemd. Het goede nieuws is
echter: Je bent nooit te laat is
om dit te leren! Een aanzienlijk deel van het ontwikkelen en
trainen van emotionele weerbaarheid vindt plaats buiten de
comfortzone. Dit is juist waarom wij onze filosofische en
psychologische theorie combineren met praktische elementen die echt de grenzen van de
deelnemers opzoeken. Dit omvat onder andere toepassing van
ademhalingstechnieken, fysieke
uitdaging door sport en het verleggen van persoonlijke grenzen door bijvoorbeeld het nemen van een ijsbad!”
Trainingslocaties
“De training wordt gegeven
in Alphen a/d Rijn en in Leiden, echter bij voldoende aanmeldingen uit de omliggende
dorpskernen behoort een training in Hazerswoude ook tot
de mogelijkheden.” licht Storm
verder toe. Na de zomervakantie
starten Storm en Marieke met
het verzorgen van trainingen op
de middelbare scholen.
“Wij denken met ons programma het verschil te kunnen maken voor het onderwijs van de
toekomst en hopen met ons enthousiasme niet alleen jongeren, maar ook hun docenten en
ouders te bereiken.” aldus Marieke. “Jongeren hebben in de
afgelopen twee jaar niet alleen
achterstanden opgelopen op
leergebied. De veranderingen
op sociaal, emotioneel en maatschappelijk gebied zijn onuitwisbaar. We kunnen niet zonder meer ‘terug naar normaal’.
De normaal van weleer is meetbaar veranderd. Misschien blijken ‘onvoorspelbaar’ en ‘veranderlijk’ wel de nieuwe norm
voor de maatschappij en voor
het onderwijs. Het is daarom
van essentieel belang dat aandacht wordt besteed aan de
veerkracht en emotionele weerbaarheid van jongeren. Marieke
en Storm begeleiden jongeren
op hun weg naar volwassenheid, juist op het moment als
deze gepaard gaat met tegenslagen en veranderingen.”
Meer informatie
Bent u geïnteresseerd en wilt u
meer weten over de zomertraining ‘No Boundaries’ of training en coaching, neem dan
gerust contact op met Aurelius
via info@aureliusacademie.nl
of surf even rond op de website
www.aureliusacademie.nl.
Wij wensen Marieke en Storm
heel veel succes bij de voorbereiding en realisatie van de trainingen.
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Ruben gaat uit vliegeren

aties voordoen, maar leren ondernemend te zijn en de dingen
te nemen zoals ze komen,” aldus Kulker.

Gerard Kulker uit Hazerswoude-Rijndijk heeft een nieuw kinderboek geschreven, waarvoor kleinzoon Ruben de inspiratiebron was. Ruben heel veel fantasie
en houdt van avonturen en dus is het een spannend (voor)leesboek geworden met Over de auteur
Gerard Kulker is opa van vijf
prachtige illustraties van Rita Luiten-Kulker.
kleinkinderen. Hij heeft zich
voorgenomen voor en over
alle kleinkinderen een boek te
schrijven. Eerder schreef Kulker al het boek ‘Laura en de
vervelende duizendpoot’ voor
zijn kleindochter Laura. Verhalen vertellen en anderen hierin meenemen is wat Kulker het
liefste doet. “Zo leren kinderen
zich te verplaatsen in de wereld van anderen. In mijn werk
als pedagogisch behandelaar en
speltherapeut voor gezinnen en
kinderen met problemen heb ik
dat ook altijd gebruikt om ingewikkelde onderwerpen voor iedereen begrijpelijk te maken.”
Ruben is trots
Ruben zelf, inmiddels 11 jaar
oud, vindt het fantastisch dat
zijn opa een boek heeft geschreven waarin hij zelf de hoofdrol

heeft. “Ik heb het boek in de
klas laten zien en veel kinderen
willen het graag kopen.
Gebeurtenissen in het boek zijn
ook gebaseerd op dingen die ik
echt heb meegemaakt. Ik heb
ooit in de cockpit van een F16
gezeten op een vliegshow, maar
er echt in gevlogen zoals in het
boek, heb ik natuurlijk niet.”
Op mijn vraag: “Dan wil je zeker later piloot worden?” antwoordt hij resoluut: “Nee hoor,
ik heb hoogtevrees en wordt
liever architect. Ik teken al heel
lang gebouwen en in het spel
Minecraft maak ik ze ook. Dat
wil ik later ook in het echt kunnen.”
Boek kopen
Het Boek ‘Ruben gaat uit vliegeren van Gerard Kulker (38 pagina’s) is te bestellen bij Uitgeverij
Boekscout Soest en kost € 15,99
(inclusief verzenden). U kunt
het boek ook bestellen bij Gerard Kulker zelf (Potgieterlaan
21, 06-20616376, g.kulker@ziggo.nl).

Ruben samen met zijn schrijvende opa Gerard Kulker
Op avontuur aan een vlieger
Het boek gaat over een jongetje van 6 jaar dat op het strand
andere kinderen met een hele
grote vlieger heeft gezien. Die
mooie vlieger waarvan hij
droomt krijgt hij voor zijn verjaardag cadeau. Nadat zijn vader

hem heeft geleerd hoe de vlieger in de lucht te houden, gaat
Ruben alleen vliegeren. Maar de
vlieger is zo groot en Ruben nog
zo klein dat een flinke bries hen
beide omhoog meeneemt. Ruben vindt het vliegen erg leuk
en in de lucht heeft hij bijzon-

dere ontmoetingen met vliegtuigen en vogels. Op de grond
maken zijn ouders zich natuurlijk wel zorgen. “Ruben is niet
bang, maar laat zich meeslepen
in het avontuur. Het is goed als
kinderen leren niet in paniek te
raken als zich onverwachte situ-

Stuur uw kopij uiterlijk
zaterdag aan
info@groenehartkoerier.nl

waren goed zichtbaar in de donkere nacht en als ik de hele avond op het speedbootje
had kunnen zitten was het ook perfect geweest! Eenmaal aangekomen was het geen
verkeerde boot, die naar ik hoorde ook verhuurd wordt vanaf € 6.500 per nacht.

Mykonosss
Ik ben nog geen 48 uur op Mykonos en ik weet dat ik de komende 3 dagen niets anders wil doen dan hier bij mijn vriendin dik chillen thuis. Iliana heeft echt een super
appartement met prachtig uitzicht over het eiland met de omliggende eilanden en je
overziet hier zelfs het vliegveld. Ik sta versteld dat er om de haverklap private jets landen. De een luxer dan de ander, wat een heel ander leven is dit zeg!
Ik had dinsdag de overtocht met de boot van Piraeus naar Mykonos, die er 5.5 uur
over heeft gedaan. Het was heerlijk om mijn zen momenten weer te pakken op de
boot, te genieten van het uitzicht op zee en de ondergaande zon. Even was ik weer
volledig in balans met mijzelf voordat het volgende avontuur zou gaan beginnen. Bij
aankomst op Mykonos om 11 uur s’ avonds kwam mijn vriendin mij ophalen met de
auto. Iliana is holidayplanner op het eiland voor de ‘yet-set’ en is non-stop aan het
werk en haar telefoon rinkelt om de haverklap ongeacht het tijdstip. Ik heb haar al
de meest extreme aanvragen horen doen en niets lijkt onmogelijk hier zolang je een
dikke bankrekening hebt. Dit is het seizoen waar ze het in Griekenland allemaal van
moeten hebben. Iliana vroeg meteen of ik zin had om naar een ‘private yacht party’
te gaan. Why not, dacht ik, niets te verliezen! Ik wist dat ik het niet te gek kon maken
aangezien ik de volgende dag om 9.30 uur op een catamaran werd verwacht om mee
te lopen. Louise van het hostel heeft namelijk werk gevonden op Mykonos en wilde
dat ik een dagje voor haar zou invallen. Daarover later meer.
Ik had mijn koffers nog in de auto en had niet eens tijd om mij om te kleden of op te
frissen, maar gelukkig had ik een rode jurk aan die bij elke gelegenheid past. We werden aan de kade opgehaald en ik was een beetje huiverig voor wat we zouden aantreffen. Het laatste waar ik zin in had is om op een bootje vast te zitten met een groep
mensen die ik niet leuk vind of dat het feest tegenvalt. Ik werd aan boord geholpen
en we vertrokken per speedboot naar de geheime locatie. De tocht ernaartoe was al
magisch (!). De zee was rustig en we voeren langs talloze jachten met elk mooie verlichting die door het water scheen en daardoor heel dromerig overkwam. De sterren

Er was een dj aanwezig en een gemixt Internationaal gezelschap. Zelfs een prachtige Nederlandse blondine uit Rotterdam met mooie blauwe ogen en een supermooie
lach. Ik ben haar naam vergeten maar ze dacht dat ik dj was gezien ik mijn headset
nog omhad van mijn bootreis (die ik helemaal vergeten was af te doen want alles
ging zo snel). Ze vertelde mij dat zij wel bezig is met draaien maar nog beginnend
is en het was heel fijn om als vanouds weer even te staan ‘’ouwehoeren’’ zoals in
de kroeg maar dan op het dek van een jacht (haha verschil moet er wezen). Ik weet
wel zeker dat zij duizenden likes krijgt op haar Instagram en misschien kom ik haar
wel eens online tegen. De Yves Saint Lorent tasjes slingerden over de hele boot en de
wc was zelfs helemaal van goud. Ik moest echt even switchen van een lange tijd in
lockdown zonder vrijheid en dan kun je in ene helemaal LOS op Mykonos!! Het was
een geslaagde avond en we zijn op tijd naar huis gegaan en de volgende dag heb ik
meegelopen op de Catamaran.
Door de gunstige wind hebben we kunnen zeilen en hebben we turquoise zee en
witte baaitjes bezocht. Ik heb ook de ‘Maltese Falcon’ zien liggen. Dit zeer luxe schip
is door een Nederlander ontworpen . Morgen zal ik de tour zelf gaan doen met
de kapitein en moet ik ook het anker ophalen en uitgooien, knopen leggen en koken voor de 2 gasten aan boord. Spannend wel maar ik heb Louise beloofd dat ik
zou helpen, en het is maar 1 dagje. Ben heel benieuwd wat ik ervan ga bakken. Het
jonge pasgetrouwde koppel uit California vond het gisteren een geslaagde trip iig,
dus fingers crossed. Grappig genoeg moet ik ook tzatziki maken wat ik zelf dus nog
nooit heb gemaakt, raar maar waar, haha.

😊

Vandaag lekker thuis een beetje hangen, binnen en buiten. Eindelijk weer een relaxte bank om op te hangen en ben eerder een Netflix serie begonnen. De eerste keer
in 6 weken tijd dat ik tv kijk en het is even lekker. Ben overigens op een 3 daags watermeloen ’dieet’. Puur om even te detoxen. Straks even een work out op het balkon
via de online fit for free app en dan ben ik een tevreden mens.
PS: Helaas zijn er meerdere klachten geweest van vrouwen die lastiggevallen zijn
door George, de eigenaar van Bedwave en we gaan kijken of we er met elkaar iets
aan kunnen doen voordat er meer slachtoffers gaan vallen van seksuele intimidatie
daar…
Liefs, Anthoula

