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Wandelaars, hardlopers en schoolkinderen zijn blij...

Lantarenlint langs de Oostvaart
door Diana Baak en Frits Nijhof
In de afgelopen weken is
men begonnen het fietspad langs de Oostvaart tussen Hazerswoude-Dorp en
Hazerswoude-Rijndijk
te
voorzien van lantarenpalen.
Omwonenden voelen zich
erdoor overrompeld en vragen zich af wie hierom heeft
gevraagd?
Het gaat niet om extra palen
bij bochten en overgangen
(die stonden er overigens al),
maar een eindeloze rij langs
de gehele fiets/wandelroute tussen de twee dorpen, om
de 40 meter, in totaal een stuk
of 100. Waar inwoners eerder
een wandeling of fietstocht
konden maken door ‘ongerept’ polderlandschap, lijkt het
nu meer op een park en is de
landschappelijke beleving aangetast. Er staan namelijk zoveel palen en ze zijn zo hoog
en niet passend bij de omgeving dat je er niet om- of overheen kunt kijken. Waar de vier
windmolens langs de N11 inmiddels bij het landschap lijken te horen, vormt het staketsel van lantaarnpalen nu juist
horizonvervuiling! De vraag is
dan of de verhoogde veiligheid
in het donker die de gemeente ermee denkt te bereiken opweegt tegen de negatieve impact op het polderlandschap.
Ook is niet duidelijk waarom
het er zo veel moeten zijn.
Welk doel dienen ze?
Al sinds jaar en dag doet men
het hier zonder verlichting.
Van enig recent ongeval, ongewenste of gevaarlijke situatie in het donker als aanleiding
voor het aanbrengen van het
verlichtingslint is bij de Groene Hart Koerier in elk geval
niets bekend. Ook zijn geen
dringende verzoeken van inwoners in de omgeving bekend om ervaren onveiligheid
te bestrijden. Het gaat ook niet
om een fietspad dat je persé
MOET gebruiken als het in de
winter ’s ochtends nog donker is en je gaat naar school
of werk. Er zijn immers ver-

afweging tussen verschillende
belangen van gebruikersgroepen. Het is verder onduidelijk
om welke fietspaden het mogelijk nog meer gaat. Gaat bijvoorbeeld de Mattenkade bij
Koudekerk ook op deze wijze
van haar landelijke uitstraling
beroofd worden? Naar wat wij
vernomen hebben zal in elk
geval ook de Kruiskade en het
Spookverlaat van verlichting
worden voorzien. We nemen
aan mede op verzoek van en in
overleg met de bewoners.
Wil je reageren?
Wij zijn benieuwd naar de mening van de inwoners die er
regelmatig fietsen of (hard)
lopen. Mocht je je storen aan
de fietspadverlichting, er juist
heel blij mee zijn, of heb je
Richting Hazerswoude-Dorp zijn de zonnepanelen en LED lampen al bevestigd. Bij Hazerswoude-Rijndijk zijn vorige vragen of ideeën, laat het ons
week de palen geplaatst en wordt het werk komende tijd nog afgemaakt. dan weten door een email te
sturen aan diana.baak@groeschillende alternatieve routes snelheidsbeperking voor de dan onvoldoende verlicht. Of nehartkoerier.nl.
met verlichting aanwezig, zo- hordes wielrenners die voor- een onderzoek naar het werals de Gemeneweg en de Rijn- al op zondag met 40 kilome- kelijk gebruik van het fiets- De verzamelde reacties zuldijk. Over de route vanaf het ter per uur aan de wandelaars pad ter onderbouwing van het len wij na de vakantieperiode
fietspad richting Alphen via de voorbij sjezen.
plan heeft plaatsgevonden is onder de aandacht van de geKruiskade en het Spookverlaat
onbekend. Evenmin lijkt spra- meente en zo nodig andere berijdt ook nog af en toe een auto Waarom?
ke te zijn van een zorgvuldige langhebbenden brengen.
of landbouwvoertuig. Dat zou We kunnen er, omdat het vaer in het donker toe kunnen kantieperiode is, nu niet achter
leiden dat fietsers en auto’s el- komen welke afwegingen de
kaar niet goed zien. Het fiets- gemeente heeft gemaakt tuspad zelf is vooral een aantrek- sen de belangen van verschilkelijker route tussen de dorpen lende gebruikers van het fietsom te fietsen en voor sommi- pad. Ook kunnen we nu geen
| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |
antwoord krijgen op de vraag
gen iets korter fietsen.
waarom (voor de zoveelste
Wandelaars, hardlopers én keer) omwonenden niets is gevraagd en waarom zij en/of de
fietsers
De dagelijkse praktijk is dat dorpsoverleggen niet zijn gehet betreffende fietspad net zo ïnformeerd over de aanleg van
vaak, zo niet vaker, door wan- de verlichting. Wat in elk geval
delaars en hardlopers wordt wel uit een artikel in het AD
gebruikt. Dat is natuurlijk uit van mei dit jaar blijkt, is dat
nood geboren, want er zijn de Alphense Fietsersbond heeft
helaas geen aparte (bestra- gepleit voor betere fietsveiligte) wandelpaden door de pol- heid, onder meer met betere
der. Maar als iedereen reke- verlichting in de buitengebiening met elkaar houdt, blijkt den. Ook hebben we begrepen
de combinatie van wandelen, dat het Groene Hart College er
joggen en fietsen op hetzelf- via een aantal ouders op heeft
Ahbeugelsdijk.personeelstool.nl
de pad meestal prima te doen. aangedrongen dat hun schoBehalve dan in de weekenden, lieren ook in de winter veiwant dan gaan de wielrenners lig naar school moeten kunmassaal op pad. Dus als de ge- nen fietsen als het nog donker
meente en andere initiatief- is. Het fietspad en/of de route
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
nemers zich druk maken over over de Kruiskade/SpookverOpeningstijden: maandag - zaterdag: 8-20 (vrijdag 21) - Zondag: 12-19
veiligheid, doe dan iets aan laat richting Alphen vindt men

Albert Heijn Beugelsdijk
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Familieberichten
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van
mijn lieve man en onze zorgzame vader

PETRUS JOHANNES JOZEF DE GROOT

PETER

Hazerswoude, 23 maart 1961

Duiven, 6 juli 2021

Po Chi
		Lisanne
		Ruby
Zoon van:
Broer van:

† Piet de Groot
Annie de Groot – Brugman
Betty & Theo
† Jos
Robert & Marijke
Gert & Wan

Correspondentie adres:
Dorpsstraat 67C, 2391 BC Hazerswoude-dorp
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden

Zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn

Hij was wie hij was.

Rom. 8 : 31b

Met pijn in ons hart, maar intens
dankbaar voor al die jaren die we met
elkaar hebben gehad, geven wij u
kennis dat in haar slaap rustig is
overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Maartje
Ooms van den Bosch
11 juni 1932 Hazerswoude Dorp 6 juli 2021
weduwe van Cornelis Ooms sinds 2008
John en Simone
Sabine en Job, Sacha, Seth, Sophie
Manon en Erik, Sem
Raymond en Priscilla
Mitchell en Bregje
Elma en Cees
Mariëlle en Matthijs
Joline en Ruben, Floyd, Sanne
Nick en Daphne
Isabelle en Jaap, Lexie, Josh
Fernando en Ellis
Maarten †
Jolanda
Martine en Anthoulis
Daniëlle en Angelo

Omringd door de mensen die hij liefhad
is rustig ingeslapen mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en trotse opa

Johannes
Schellingerhoudt
* Koudekerk aan den Rijn,
1 april 1936

Ger Schellingerhoudt - Vonk
Cobie en Jaap
Henry en Karin
Arjan en Anita
Klein en achterkleinkinderen
Burgemeester Swaanplantsoen 5
2396 WR Koudekerk aan den Rijn
Joop is overgebracht naar uitvaartcentrum
de Waard, Europasingel 25 in Koudekerk aan
den Rijn, waar gelegenheid is tot condoleren
op donderdag 22 juli van 19.00 - 19.45 uur.
Wij nemen in besloten kring afscheid
van Joop op vrijdag 23 juli.

Correspondentieadres:
Familie Ooms | Wilhelminalaan 1
2405 EB Alphen aan den Rijn
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats aan de Provincialeweg
te Hazerswoude Dorp.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Ik heb veel steun aan mijn geloof.
Ik probeer een goed mens te zijn. En de
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn
we er voor iedereen en voor elkaar.
Samen bidden we voor vrede in
de wereld en nemen we initiatieven om
behoeftige mensen in onze omgeving een
handje te helpen. Dat geeft het leven zin
en mij een goed gevoel.
Ik wil straks een eenvoudige begrafenis en wat er dan van mijn spaarcentjes
over blijft, is voor het goede doel. Als ik
straks voor onze schepper sta wil ik het
een beetje goed gedaan hebben.”
Truus van Haveren

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Raadspraak
Bentwijck

Voor de locatie Bentwijck, ten oosten van Benthuizen, heeft de gemeente samen met twee
partners een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het doel van het plan is om te komen tot
de bouw van maximaal 200 woningen en een
nieuwe Brede School. De gemeenteraad heeft
het bestemmingsplan Bentwijck vastgesteld.
De hiertegen ingediende zienswijzen (9 in totaal) zijn daarbij gedeeltelijk gegrond en ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan wordt
nu zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. De gemeenteraad heeft ook
een motie aangenomen om een aantal maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid op
en rondom deze ontwikkellocatie.

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

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

† Leiderdorp,
17 juli 2021

Groene bushokjes,
ook in Benthuizen
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Topidee van de kinderraad

Op vrijdagmiddag 16 juli is het eerste groene bushokje in Alphen aan den Rijn onthuld. Dit gebeurde aan de Burg. Bruins Slotsingel in Alphen. Kinderwethouder Marijse deed de onthulling samen met wethouder Erik van Zuylen.

Met recht een TOPIDEE

MICO vakantieregeling 2021
Voor uw gemak hebben de leden van de Hazerswoudse Middenstandsvereniging hun vakantieplannen even op een rijtje gezet en kunt u in onderstaand overzicht zien wie er open of gesloten
zijn.
Er zijn totaal vijf groene bushokjes nu in Alphen aan den Rijn.
Eén bij de Ridderhof, één bij de
Aarhof, één op het Europaplein,
één in Benthuizen en één aan de
Bruis Slotsingel bij het Ashramcollege. Aan de achterkant van
elk groen bushokje hangt een
speciaal bordje zodat iedereen
weet dat de eerste kinderraad
van Alphen aan den Rijn deze
groene bushokjes heeft bedacht.
Als eerste kinderraad van Alphen aan den Rijn wil deze
kinderraad de gemeente groener maken. Vijf bushokjes krijgen daarom een groen mooi en

duurzaam dak! Daar zijn zij superblij mee. Het maakt de lucht
gezonder en de straat gezelliger.
Alle kleine beetjes helpen
De vraag is wel: zetten die paar
vierkante meter groen op het
dak van een bushokje zoden aan
de dijk?
“Absoluut”, zei eerder een directeur van Staatsbosbeheer in een
NOS programma. "Aan de ene
kant omdat het een originele
manier is om het thema natuur
in de stad een plek te geven. De
bushokjes zijn weliswaar klein,
maar samen met geveltuintjes,

plantenbakken of perkjes rond
bomen, ontstaat toch een netwerk. En hoe klein ze afzonderlijk ook zijn, gecombineerd
heeft dat toch een meerwaarde."
De bushokjes liggen vol sedum,
een soort vetplantje. Dat kan tegen zo'n beetje alle weersomstandigheden en reduceert fijnstof. Sedum is ook handig als je
niet veel grond kwijt kunt, want
het heeft geen diepe wortels. En
sedum vergroot de biodiversiteit. Onder meer bijen en vlinders komen er graag op af. Voor
vliegende insecten maakt dit
echt verschil.

Raadspraak
Aanbieding handtekeningen bewoners
Mozartlaan Hazerswoude-Rijndijk

De bewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk maken zich zorgen over de
verkeersveiligheid in hun woonerf. Zij willen dat duidelijker wordt aangegeven wat de geldende maximumsnelheid is en hebben hiervoor handtekeningen verzameld. Voorafgaand aan de raadsvergadering zijn deze handtekeningen door Daniel Boer aan de gemeenteraad aangeboden. “Hoe hard mag
hier gereden worden”, vroeg Boer aan de raadsleden. “Iemand riep het juiste antwoord “Stapvoets”.
Veel mensen weten dat niet en daar hebben de bewoners heel veel last van volgens Boer. “Er zijn drie
speeltuintjes en er spelen dus veel kinderen. Er hebben veel bijna ongelukken plaatsgevonden, maar we
willen niet wachten tot het een keer echt mis gaat”.
Wethouder Van Velzen geeft aan dat het wel medebewoners zelf zijn die de er te hard rijden. Voor een
oplossing moet je alle bewoners mee krijgen. “Daar
wil ik me samen met u voor inspannen en kijken of
we de hele Mozartlaan bijvoorbeeld onder de regeling schoolzone kunnen laten vallen.”

Trendie Wendie is de hele zomer geopend. Alleen de koopavond vervalt in deze periode
Bakkerij van Noort is gesloten van maandag 2
augustus tot en met zondag 22 augustus
Autobedrijf Bos is de hele zomer geopend
Bakker Ammerlaan is de hele zomer geopend
AH Beugelsdijk is de hele zomer geopend
Tuijn Optiek is de hele zomer geopend
Verf- en Behangspeciaalzaak Bogerman is de
hele zomer geopend
Theo van Zanten Tweewielers is t/m 28 augustus van woensdag t/m zaterdag geopend
Idesign is gesloten van vrijdag 23 juli t/m dinsdag 17 augustus
Slagerij De Vries is gesloten van maandag 2
augustus t/m dinsdag 24 augustus
Van der Linde mode en lingerie is de hele zomer
geopend, behalbe op maandag 30 augsutus
en 6 september.
Florale bloemsierkunst is gesloten van 22 juli
t/m 4 augsutus. Van 5 aug t/m 28 aug. geopend van 08.30 t/m 12.30 uur
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Klussendienst junior zoekt weer
kinderen
van
11/12/13
jaar.
In onze (voormalige) gemeente Rijnwoude hebben veel mensen een tuintje bij hun

It giet oan…
Legendarische woorden die we in de winter hopen te
horen, maar die nu in de zomer van toepassing zijn.

huis. Voor een aantal mensen is het moeilijk om de tuin een beetje ‘bij te houden’:
werkzaamheden zoals vuil tussen tegels en planten te verwijderen gaat vaak niet Een maand geleden is er een Er is ook een subsidieaanvraag
oproep gedaan aan de parochi- gedaan bij het Erfgoedfonds van
meer.
Een aantal jaar gele4den heeft stichting Actief Rijnwoude de dienst ‘Klussendienst junior” hiervoor
opgezet.
Vanwege Corona tijd heeft deze dienst 1 ½ jaar stil gelegen. Inmiddels willen wij dit weer gaan oppakken. Daarom zijn we op zoek naar kinderen
- -- In de leeftijd van 11 / 12 / 13 jaar.
➦- Woonachtig in (voormalig) Rijnwoude.
- Die het leuk vinden om bij vaak oudere mensen de tuin schoon te maken.
- En het fijn vinden hier een zakcentje mee te verdienen (€ 3,-- per uur).
Hoe werkt het:
- Je meldt je aan bij een app groep.
- Actief Rijnwoude ontvangt de vraag om hulp.
- Op de app wordt anoniem gemeld wanneer er een groen klusje te doen is.
- Jij gaat nadenken of je zin en tijd hebt deze klus op te pakken.
- De 1e die positief reageert ‘krijgt’ de klus.
- En gaat zelf contact opnemen met de oudere om een afspraak te maken.
- Na afloop van de klus zal de oudere je betalen.
Heb je interesse hieraan mee te doen, vind je het leuk om oudere mensen te helpen en een zakcentje te
verdienen? Dan ben je van harte welkom op onze informatiebijeenkomst (duurt een half uurtje) van
vrijdag 23 juli a.s. om 14.00 uur op locatie Ambachtsplein 18 / Hazerswoude Dorp (voormalig pand
RABO bank). Je kan je op geven voor deze bijeenkomst bij Gerrit Berendsen ( 06-82093412) coördinator Klussendienst of bij Jos Timmermans 06-23328302. Deze mannen kunnen natuurlijk ook verdere informatie geven.

anen van de H.H. Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248 te Hazerswoude dorp, om te doneren
voor de restauratie van de klok
in de kerktoren. De klok was
al enige tijd defect en dan pas
blijkt hoe een goed werkende
klok gemist wordt. Door velen
is er dan ook enthousiast gereageerd op de oproep en al spoedig kwamen de diverse donaties
binnen. Zelfs van buiten de parochiegemeenschap werden donaties gedaan, omdat ook andere dorpsbewoners -en zelfs
daarbuiten- de actie van harte
ondersteunen.

de gemeente Alphen a/d Rijn en
deze is onlangs goedgekeurd.
Zodoende is er voldoende geld
binnengekomen om het gehele
uurwerk in de toren te restaureren c.q. vernieuwen. Dit staat
nu gepland voor halverwege
volgende maand augustus. We
kijken er naar uit en velen met
ons.
De commissie van beheer bedankt alle betrokken gevers
voor hun bijdrage aan het realiseren van dit beeldbepalende
uurwerk. De kerk zal bij de tijd
blijven.

Nieuwe assistenten en
een erelid voor sportvereniging NAS Benthuizen

Zonnebloemregio
Rijnwoude-Zuid zoekt
bestuursleden
De regionale Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Zuid is hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Mensen die hun ervaring en capaciteiten als vrijwilliger in willen
zetten voor mensen met een lichamelijke beperking. Bestuursleden ondersteunen
de vrijwilligers die in de afdeling actief zijn. Ook coördineren zij diverse activiteiten en geven zij vorm aan het beleid van de Zonnebloem.
Mooie momenten
Mensen met een lichamelijke beperking mooie
momenten bezorgen. Dat
is wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze
gaan op bezoek en samen
eropuit en organiseren
ontmoetingen en activiteiten. De Zonnebloem
maakt wensen mogelijk. Met de inzet van veel
vrijwilligers.

Geslaagd...
Een geweldige prestatie! Vier meiden hebben de training voor assistente, onder leiding van Carla de Vrij, met succes afgerond. Met
trots presenteert NAS daarom deze nieuwe assistenten: Jil, Fenna,
Feline en Suze.
Welkom en veel plezier tijdens de lessen!

Voldoening
Doordat de nadruk steeds
meer op kleinschalige en
1 op 1 activiteiten komt
te liggen, zijn er steeds
meer vrijwilligers nodig.
Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om hun vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Niet alleen is dit bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel voldoening.
Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan contact op
met de secretaris Lieke van Bennekom, zonnebloem.lvbennekom@gmail.com of tel: 0715327668 De afdeling Rijnwoude-Zuid is ook te vinden op internet: zonnebloem.nl/rijnwoude-zuid. Op www.zonnebloem.nl kun je heel veel algemene informatie vinden.

ERELID
Wegens het op 80 jarige leeftijd bereiken van een onafgebroken
trouw lidmaatschap van 20 jaar, ontving mevrouw Greet van der
Molen op vrijdag 9 juli 2021 een erelid oorkonde van de sportvereniging NAS Benthuizen.
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:

Inhoudelijke
verantwoordelijkheid
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantse
Gemeente en Rooms-Katholieke
Parochiekern,
meente
en
Rooms-Katholieke
Parochiekern,
beide
te
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk /Koudekerk aan
den
Rijn / Hazerswoude-Rijndijk.
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,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites:
www.heiligethomas.nl
en www.pknkoudekerk.nl
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl
KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
Het aantal kerkbezoekers dat
op maximaal anderhalve meter in de kerkzaal past, ligt voor
de Ontmoetingskerk rond de 70
personen. 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 25 juli 10.00 uur: Dominee Willem Biesheuvel. Thema: Lucht.
Zondag 1 aug. 10.00 uur: Dominee Willem Biesheuvel. Thema: Vuur.

tingskerk welkom op de woensdagen 21 juli, 4 en 18 augustus.
De Brugkerk staat open op de
woensdagen 28 juli en 11 augustus.

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.
Op zondag 25 juli is het thema:
‘Lucht': We lezen o.a. uit Prediker 1. De Prediker ervaart overal om zich heen 'lucht en leegte'. Maar we zullen ook op zoek
gaan naar datgene dat de leegte, die de Prediker voelt, kan vullen. Het thema voor 1 augustus
is ‘Vuur’.

OPEN HUIS
Na een lange periode, waarin
we gedwongen door de coronamaatregelen elkaar niet konden
ontmoe¬ten, komt het Open
Huisteam nu met goed nieuws.
Op dinsdagmorgen 3 augustus
gaan wij de deuren van Onder
Dak weer openen voor een gezellige ochtend met een praatje
en een spelletje. Wij hopen dat
alles mogelijk zal zijn maar zullen ons houden aan de dan geldende maatregelen. Aanmelden
is gewenst. U kunt tevens aangeven of u vervoer nodig heeft.
Wij zien ernaar uit u/jou welkom
te heten. Vanaf 10.00 uur staat
de koffie en thee met wat lekkers klaar.
Voor aanmelden en vervoer:
Elsbeth Oosting tel. 0715231706
elsbethoosting@pknkoudekerk.
nl
Gerda Kroon tel. 0713415116 –
gerda.kroon@pknkoudekerk.nl

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 Ontmoe-

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van
de maand zullen wij als pastoraal team een korte video maken over dingen waar wij in deze
tijd op stuiten of die ons inspireren. De videoboodschap is te
vinden op www.pknkoudekerk.
nl
SOEP EN PRAATJE
Op de dinsdagen 20 juli, 3, 17
en 31 augustus is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij lekkere soep en een gezellig praatje. Er is altijd een
soep mét en een soep zonder
vlees. We eten in Honswyc en
de aanvangstijd is op 20 juli en
17 augustus om 18.00 uur, op 3
en 31 augustus om 12.00 uur.
We hebben nog steeds met
het coronaprotocol te maken.
Aanmelden is daarom belangrijk, graag uiterlijk het weekend
vooraf¬gaand, bij Agaath Koers,
tel. 06 1231 7899 of via
jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl. We vragen een vrijwillige bijdrage.

ZOMERZANGAVOND
Op woensdag 4 augustus om
19.00 uur is er een zomerzangavond op het parkeerterrein van
de Ontmoetingskerk, zoals het
er nu uit ziet de enige dit jaar.
Met het woord BuitenGewoonZingen willen we er een mooi
samenzijn van maken. Iedereen
is welkom, aanmelden bij aankomst. We zetten de stoelen
buiten en hopen op een mooie
zomerdag en enthousiast zingende mensen. Na afloop is er
koffie en thee. Meer info in de
volgende editie van de GHK.
NAAR DE BERNARDUSKERK
VOOR EEN VIERING OF
OPENSTELLING
Zondag 25 juli 10.30 uur
Woord en Communieviering
waarin pastor Lâm de voorganger is. Leden van het Bernarduskoor zullen zingen o.l.v. Dhr.
Mattijs Vijverberg. De organiste
is mevr. Anne–Marie de GrootWesselingh. Aanmelden van tevoren is wel prettig, maar het
hoeft niet. Dit kan via telefoonnummer 071-3414210 of emailadres: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl.
De regels betreffende het afstand houden, zijn nog steeds
van kracht.
Zondag 1 augustus 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 in de Chopinlaan 10 is er voor o.a. vragen,
aanmelden voor vieringen, het
opgeven van misintenties en is
bereikbaar per mail: hh.michaelbernardus@heiligethomas.nl of
per telefoon 071-3414210. Dit
telefoonnummer is doorgeschakeld, dus graag even geduld.
Intenties kunnen ook per briefje in de brievenbus van het secretariaat gedaan worden terugzien.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 25 juli 09.30 uur Ds J.H. Dekkers;
18.00 uur Ds F. Hoek
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 25 juli 10.00 uur
Geen eredienst
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 25 juli 09.30 uur Leesdienst en 15.00
uur Student M. Boersma
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 25 juli 09.00 - 10.00 uur
Openstelling kerk
Reserveren voor een viering is niet meer
verplicht, maar wel fijn als u zich aanmeldt, dit
kan telefonisch 06-24764418 of per mail.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 25 juli 09.30 uur
Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 25 juli
09.30 uur Dhr. E.J. Bergman, Katwijk aan Zee
18.30 uur Dr P. Veerman, Katwijk aan Zee

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).
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Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Argentijns
haasje
Goed gevuld schuitje met
varkenshaas, stoofgroenten,
Zeeuwsspek, Yakatorisaus
en een Argentijnse
topping.
am
100 gr

BBQ
foldenrze?

1.99

Fricandeau
Gekookte
worst
Snijworst

4 Hamburgers

4.99

8.49

Weektopper!

BBQtip!

4 Gem.
filetlapjes
4 Barbequeworstjes

Kip
Indian
schnitzels

8.49

6.49

Altijd handig!

Voor in de oven:

Runder
gehakt

Deense
broodjes

1 kilo

2 stuks

8.49

5.00

4 Blinde
Vinken

4 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van
19 t/m 24 juli 2021

z ie o
website

Het authentiek
desembrood is
ook heerlijk bij
de barbecue

Vlugklaarpakket:

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

Aanbiedingen van 22 t/m 28 juli:

Aardbeienslof

6,95
2,50

Lange
sprits 200 gram
www.bakkerammerlaanlaan.nl

Wandelen, wandelen, wandelen, hier kom je er alles over te weten!
Al meer dan een jaar konden we
weinig anders dan wandelen, we
zijn nu dan ook blij dat we weer
op een terrasje kunnen uitrusten
en weer binnen naar het toilet
kunnen. Lopen is nu dan ook
meer dan ooit de belangrijkste
sport geworden. Gewoon om in
beweging te blijven, maar ook om
bijvoorbeeld mee te doen aan het
ommetje van Erik Scherder.

Voetklachten
diagnosticeren
via een echo
Voordeelhoek: tot 40% korting
Winkelen bij beterlopenwinkel is
nu extra leuk: in de winkel is momenteel een koopjeshoek met
extra afgeprijsde artikelen met
kortingen oplopend tot wel 40%!
Ben je lid van Activite, Florence,
Marente of Vierstroom? Dan krijg
je ook buiten de sale om 10%
korting op je aankoop.
T: 071-542 2765
I: www.beterlopenwinkel.nl

Op die manier proberen we om aan de
gezonde kant van het leven te blijven.
In de beterlopenwinkel en bij registerpodologie Van Zijp kunnen we dat
goed merken. Er worden veel wandelschoenen verkocht maar velen komen
ook langs met kleine voetklachten
zoals wij dat noemen.
Hielspoor staat met stip op 1, maar
ook een mortons neuroom en een
hallux valgus komen volop voor en
beperken het buiten plezier. Een hielspoor ontstaat vaak door een te hoge
belasting in combinatie met
een te slappe, platte schoen. Het
mortons neuroom (zenuwpijn in de
voet) ontstaat meestal door het doorzakken van de voorvoetboog i.c.m. te
smalle schoenen. Als de grote teen wat
minder makkelijk omhoog gaat (hallux
limitus of rigidus) kan er niet goed
worden afgewikkeld en zal dit ergens
anders worden gecompenseerd. Een
standsafwijking of overbelasting zijn

het gevolg. Kleine voetklachten voor
ons maar vaak met gevolgen voor de
klant. Het is makkelijk te voorkomen
door een schoen met de juiste leest
en niet alleen de goede wijdtemaat te
dragen. Goedkope merken hebben
vaak een standaard vorm, een merk als
Meindl kent talloze leesten en wijdtematen. Als schoenen te weinig oplossend vermogen hebben komen de specialisten van Van Zijp aan de beurt. Na
een vierjarige opleiding mag je jezelf
registerpodoloog noemen, voetonderzoek doen en therapiezolen aanmeten.
Deze worden gedeeltelijk vergoedt
vanuit de aanvullende verzekering.

Sinds een jaar kan men bij Van Zijp je
voetklachten ook diagnosticeren via
een echo! Vooral bij langdurige hielspoor en zenuwpijn klachten is het
goed om precies te zien waar de pijn
zit. Bij Van Zijp kan je van maandag
t/m vrijdag een afspraak inplannen, op
zaterdag in de even weken is er een
gratis spreekuur. Er is dus geen reden
om met pijn in je voeten, heup of rug te
blijven wandelen.

www.beterlopenwinkel.nl
De Beterlopenwinkel mag je van
maandag t/m zaterdag bezoeken van
9.00 – 17.30 uur, wil je wachttijd voorkomen dan boek je vooraf je afspraak
van minimaal 30 minuten op
www.beterlopenwinkel.nl

BETERLOPENWINKEL
Splinterlaan 158, Leiderdorp
www.beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

Team Leiderdorp

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE VAN ZIJP
Splinterlaan 160, Leiderdorp
www.podologievanzijp.nl
Gratis parkeren voor de deur

Groene Hart Koerier
woensdag 21 juli 2021

&

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.

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.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN

www.museumhazerswoude.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.

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

nl.

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

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

& 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

& 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
Manuele

therapie

R.

Giedrojc/C.

dachts-

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

& Bewuster Bewegen Praktijk v.

Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-

AC

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

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

Burenhulp

Rijnwoude

Tel.

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

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
Uitzaaiingen
Tot nu toe verkeerde ik in de veronderstelling dat de eerste oerwoud-geluiden in de stadions stammen uit de tijd dat Stanley Menzo de goalie van Ajax was. Dat was té goedgelovig van mij. De eerste zwarte speler in het Nederlands Elftal - de Surinamer Humphrey
Mijnals - kreeg in de vijftiger-jaren van de vorige eeuw al het nodige vuil over zich heen. Toen hij ooit in een uitwedstrijd tegen
Sparta - Mijnals speelde bij Elinkwijk - van het veld werd geschopt
en op de brancard terechtkwam, riep een fanate Sparta-supporter:
plak een postzegel van 15 cent op zijn kont en stuur hem terug.
Ik zocht wat op over Humphrey n.a.v. de beschimpingen van de
Engelse spelers die jammerlijk faalden tijdens de stafschoppenserie
na de finale op Wembley. Zwarte jongens die volgens de berichten
het hart wel degelijk op de goede plaats hebben, kregen de volle
laag van... Ja, en dan blijkt dat in wezen normale burgers die in het
geïsoleerde zolderkamertje in hun uppie hun bloedeigen uitzendbureautje runnen, zomaar kunnen veranderen in Neanderthalers
die er ook maar van alles en nog wat aan kwetsende taal uitbraken.
Ik ben als jongen ooit uitgemaakt voor achterlijke dorpeling, toen
ik in een enigszins bekakt milieu het zinnetje ‘ik waste mijn eigen’ had uitgesproken.... en dat was indertijd toch normaal Hazerswouds. Verder heb ik eigenlijk nooit ook maar iets van discriminatie ondervonden; u kent het wel: die blanke man uit die
doorzonwoning in die keurige straat!
Hoewel ik het dus nooit ervaren heb, besef ik wel degelijk dat je
een onuitwisbare angst met je meetorst, als je regelmatig het object
van discriminatie bent: wanneer en waar stuitert de volgende kogel
naar binnen, wanneer en waar wordt de volgende uitzaaiing van
het kankergezwel voelbaar. Ik zou overwegen te emigreren.
Wel even opletten. Het loopt niet lekker in Zuid-Afrika en dat ondanks het feit dat de kompanen van ene Nelson het heft al enige jaren stevig in handen hebben. ‘Het loopt niet lekker’ en plotseling
blijkt dan ook nog dat er in dat overwegend zwarte land overal etnische rafelrandjes te bespeuren zijn. ‘Eigen volk eerst!’ blijkt geen
panacee tegen allerlei vuige schooiers en schuinsmarcheerders te
zijn.
Discriminatie... vaak denk ik aan ‘onze houding’ tegenover de Joden tijdens en na de oorlog. En ik heb me er altijd over verbaasd dat
de Joden ‘die geluk hebben gehad’ niet massaal naar Israël zijn geëmigreerd... ze moeten zich toch gerealiseerd hebben dat het antisemitisme niet uit te roeien is en dat de Jood slechts veilig is in en
rond Jeruzalem. En nu blijkt dat de Jood in Israël ook niet de koshere jongen is... die we gehoopt hadden dat-ie zou zijn - om het in
onvervalst Hazerswouds vast te leggen!
Regelmatig lig ik ’s nachts met mijn onderbuikgevoelens in de
clinch. In dat onderbuikreservoir is alles helder en klaar en daar ligt
het automatisch handwapen op het nachtkastje... Maar als ik dan ’s
mogens wakker word, denk ik niet zelden: laten ze in godsnaam,
die Wist niet tot premier benoemen. En dat lucht dan weer wat op!
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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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.

Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn
Gratis recreëren in de maanden Juli en Augustus
Primeur voor Nederland

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.

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
Tot slot: Alle recreatie mogeen AH Beugelsdijk Hazerswoulijkheden worden gratis aande-Dorp
Inmiddels zijn we per 1 juli gestart met dit bijzondere project, bestemd voor inwoners uit de ge- geboden.
meente 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

‘Ontdek je plekje’

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

Alle locaties / accommodaties

✤ Breng en/of haal-service €
0,30 per kilometer.

‘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
ruimte is en zorgen voor het
contact met de locatie-eigenaar

‘Stacaravan of B&B’
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

Stuur uw kopij
en advertentie

naar info@groenehartkoerier.nl

Annie Boer "verhalenvertelster"

Terug in de tijd met
verhalen uit het Rietveld

Deze zomer kunt u in Theetuin ’t Woutje terug in de tijd gaan met verhalenvertelster Annie Boer. Met informatie, anekdotes en mooie spookverhalen brengt zij ‘hoe
het vroeger was’ in het Hazerswoudse Rietveld weer tot leven. Aansluitend kan
men een rondvaart door het gebied maken.
Annie Boer (64) is geboren
en getogen Hazerswoudse en
groeide er op als dochter van
de plaatselijke bakker. “Als kind
ging ik al met mijn vader mee
in de roeiboot het Rietveld in
om brood te venten”, vertelt zij.
“Ik ken het gebied dus goed en
heb altijd veel verhalen gehoord
over hoe het leven er vroeger
was. Mijn man is op een gegeven moment gids geworden
voor rondvaarten door het gebied en voor hem heb ik toen
ook informatie en verhalen opgezocht in het Historisch Museum van Hazerswoude. Twee
jaar geleden heb ik besloten om
al die verhalen en informatie op
papier te zetten.”
De Verhalenvertelster
Theetuin ’t Woutje, dat in het
Rietveld ligt, leek het leuk om
een activiteit met een verhalenverteller te organiseren. An-

nie: “Omdat ze wisten dat ik
veel had uitgezocht, heeft Hermine van ’t Wout mij gevraagd
of ik dat zou willen doen. Met
mijn ervaring in amateurtoneel en een poppentheater had
ik meteen al een idee hoe ik
dat zou kunnen aanpakken. Ik
heb de informatie omgezet in
een voordracht en een mengeling gemaakt van verhalen over
de geschiedenis met daarnaast
smeuïge roddels, anekdotes en
spannende spookverhalen. Zo
tussendoor gaat dat dan ook op
zijn plat Hazerswouws”.
Annie heeft het een aantal keer
op proef gedaan en men is heel
enthousiast. “Het is leuk om te
zien dat zelfs geboren en getogen Hazerswoudenaren, vooral
de jongeren, weinig weten van
de geschiedenis van het bijzondere gebied dat nog tot 1963 alleen per boot bereikbaar was”,

vertelt ze lachend.
Reserveren via 06-44488111
De Rietveldse Verhalenvertelster
is elke woensdag om 15.00 uur
te vinden in Theetuin ’t Woutje aan de Burg ten Heuvelhofweg 83 te Hazerswoude-Dorp.
Op deze idyllische locatie vertelt
Annie ruim een uur met et genot van een hapje en een drankje, over de omgeving. Aansluitend kan een rondvaart van
een uur worden gemaakt door
het Rietveld. Vooraf reserveren
bij de theetuin is nodig via 0644488111. Het minimum aantal
deelnemers voor een groep is 6
personen.
Op aanvraag kunnen ook groepen op andere dagen en tijden
worden geboekt. Kosten voor
de Verhalenvertelster zijn € 9.50
per persoon (inclusief hapje
en drankje) en € 8,50 voor de
rondvaart.
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Aanbieding handtekeningenactie Mozartlaan
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Buurtbewoners Mozartlaan bieden samen met SP verzamelde handtekeningen
tegen hardrijders op woonerf aan bij de gemeenteraad.

Mag je alleen tijdens de werkzaamheden 30 km/u of ....

De initiatiefnemers van de handtekeningen actie
De bewoners van de Mozartlaan
in Hazerswoude-Rijndijk gaan
de handtekeningen voor het
verbeteren van de verkeersveiligheid, die ze samen met de SP
verzameld hebben, aanbieden
tijdens de gemeenteraad van
15 juli. “Op 15 juli is de laatste raadsvergadering voor het
reces, en dat is een mooi moment om hier aandacht voor te
vragen” aldus Daniel Boer, Afdelingsvoorzitter van de SP in
Alphen. De petitie wordt aangeboden aan wethouder Van Velzen die verantwoordelijk is voor
de verkeersveiligheid.
Daniel Boer: “Toen we met de
bewoners langs de deuren gingen hebben we veel verhalen
gehoord over hardrijders, het
leeft hier echt.” De bewoners
die de SP benaderd hebben zien
het regelmatig (bijna) misgaan.
Nadat er laatst bijna een jongetje uit de buurt werd aangereden waren ze er klaar mee en
namen ze contact op met de gemeente om te vragen of de verkeersborden en handhaving in

de wijk verbeterd konden worden. De gemeente gaf toen aan
dat ze moesten wachten tot de
herinrichting van de wijk, die
over 2 jaar plaats zal vinden.
“Dit is veel te lang, er moet toch
een tussentijdse oplossing zijn”,
aldus een bewoner. Voor de bewoners reden genoeg om de
aandacht van de politiek te vragen.
De Mozartlaan is een woonerf,
dat betekend dat er in de straat
maximaal 15 kilometer per uur
gereden mag worden, maar veel
automobilisten niet weten dit
niet. Terwijl de bewoners met
de SP bezig waren met de actie
hebben ze zelfs gezien dat, tijdens werkzaamheden, er een
30 kilometer bord boven op het
blauwe woonerfbord geplaatst
werd! Een duidelijk teken van
wat er allemaal mis gaat.
Graag zou de buurt zien dat er
een tussentijdse oplossing komt
om meer duidelijkheid te geven aan de maximale snelheid.
Denk aan maatregelen die ze
ook in een schoolzone treffen,

met extra waarschuwingen. Er
zitten een aantal speeltuintjes
in de straat, dus het is een vergelijkbare situatie. De bewoners
zijn bereid om mee te denken,
maar willen niet de rekening
voor het gebrek aan veiligheid
in de straat op hun bord krijgen.
De gemeente moet volgens hen
snel over de burg komen met
maatregelen.

Enthousiast plaatste men handtekeningen...

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		

:
:
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Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente
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.
Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

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

Reisdocumenten aanvragen niet
mogelijk op 29 en 30 juli 2021
Vanwege de overgang naar een nieuw model van de
Nederlandse identiteitskaart is het op donderdag 29 juli
vanaf 11.00 uur en op vrijdag 30 juli niet mogelijk om een
identiteitskaart of paspoort aan te vragen. Het afhalen van
eerder aangevraagde documenten is wel mogelijk. Voor de
overige dienstverlening van Burgerzaken kunt u wel een
afspraak inplannen.
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart
Om de Nederlandse identiteitskaart veiliger te maken,
wordt deze vernieuwd. In januari is er al een chip aan de
kaart toegevoegd, waarmee u kunt inloggen via DigiD.
Vanaf maandag 2 augustus wordt de Nederlandse identiteitskaart verder vernieuwd. Zo bevat de identiteitskaart
twee vingerafdrukken van de kaarthouder en een QR-code
met het burgerservicenummer (BSN).
Opname vingerafdrukken
De identiteitskaart bevat vanaf 2 augustus twee verplichte
vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip. Voor de
opname van de vingerafdrukken gelden dezelfde regels
en uitzonderingen als nu voor de paspoorten.
Overgang van oud naar nieuw
Voor de overgang van oud naar nieuw moet landelijk het
aanvraagproces worden aangepast, waardoor het tijdelijk

niet mogelijk is om identiteitskaarten of paspoorten aan te
vragen. Als u vanaf 2 augustus een identiteitskaart
aanvraagt, dan krijgt u het nieuwe model. Identiteitskaarten die vóór 29 juli 11.00 uur zijn aangevraagd,
worden nog uitgegeven volgens het huidige model.
Huidige identiteitskaart blijft geldig
Uw huidige ID-kaart blijft gewoon geldig tot de datum die
er op staat.
Vragen
Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met
team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0172.

Groene Hart Koerier
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Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 27 juli 2021 staan de volgende openbare onderwerpen op de
agenda van de Commissie bezwaarschriften:
20.50 uur: Bezwaar tegen verleende vergunning V2021/092 voor het uitbreiden
van een woning aan de Hooftstraat 293 en 295 in Alphen aan den Rijn

Publicaties
Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb
Ontheffing Koningin Julianabrug, Alphen
aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontheffing is verleend van het
verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in
verband met werkzaamheden ter plaatse van de
aanbruggen van de Koningin Julianabrug in Alphen
aan den Rijn. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden (ook gedurende de avond- en nachtperiode)
vanaf 19 juli 2021 van 07.00 uur tot en met 26 juli
2021 tot 05.00 uur. De intentie is om de werkzaamheden tussen 07.00 uur en 16.00 uur uit te voeren.
Luidruchtige werkzaamheden mogen alleen tussen
07.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. Dit
besluit
is
geregistreerd
onder
kenmerk
2021186584.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u
vinden op de website van de gemeente Alphen aan
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn. De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 8 juli 2021 en bedraagt zes weken.
Het besluit blijft ook bij het indienen van een
bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift
wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de website
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan ook
per
e-mail
worden
ingediend
via
gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post worden
gestuurd naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit
besluit en de motivering van de bezwaren. Verder
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit
mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag
(postbus 20302, 2500 EH Den Haag) worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening moet worden
ondertekend en moet ten minste uw naam en
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het verzoek bevatten.
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er
kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden
aangevraagd
via
de
website
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met het team Geluid en Lucht van de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie wilt over
bovenstaand onderwerp 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.

Kennisgeving ontwerpnota ‘beleidsregel
en bodemkwaliteitskaart PFAS’
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken op grond van afdeling 3.4 van de
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) bekend dat de
ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart
PFAS ter inzage ligt. Het beleid beschrijft onder
welke voorwaarden grondverzet van PFAS-bevattende vrijkomende grond binnen de regio en van
buiten de regio mogelijk is. De beleidsregel en
bodemkwaliteitskaart PFAS is een aanvulling op de
huidige Nota Bodembeheer 2016-2021, inclusief de
bodemkwaliteitskaart en het in november 2020
vastgestelde regionaal beleid PFAS. PFAS staat voor
poly- en perfluoralkylstoffen.

- Lisdodde 97
plaatsen transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing (V2021/603)
- Marezatendreef 80
realiseren dakopbouw (V2021/606)
- Marezatendreef 56
realiseren dakopbouw (V2021/607)
- Baronie 96
plaatsen reclame, paneel en rooster boven
deuren (V2021/609)
- Woubrugseweg 5
aanleggen extra oprit (V2021/608)
- Champignon 12
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/613)

Benthuizen
Inzage
De ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS ligt vanaf 15 juli 2021 tot en met
26 augustus 2021 ter inzage bij Gemeente Alphen
aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Zienswijze indienen
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden ingediend bij Gemeente Alphen aan den
Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Vergunningen
8 t/m 14 juli 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.

Aarlanderveen
- Waterloop bij Molenviergang
vervangen bestaande brug (b168) (V2021/595)

Alphen aan den Rijn
- Frederik Hendrikstraat 2
wijzigen gevel en toevoegen overdekte buitenruimte (V2021/583)
- Ahornstraat 16
realiseren aanbouw zijgevel met verdieping en
vervangen huidige garage (V2021/584)
- Gouwsluisseweg, Zeilmakerstraat, Baljuwstraat,
Schoutstraat, Gravenstraat en Hertogstraat
reconstrueren Gouwsluisseweg met omliggende
straten (V2021/588)
- Papiermolen 25
optrekken achtergevel (V2021/589)
- Conradstraat 25
plaatsen luifel boven voordeur (V2021/590)
- Ridderbuurt 3A
brandveilig in gebruik nemen pand eerste verdieping (V2021/592)
- Kromme Aarweg 5
vervangen bestaande brug (V2021/593)
- Zuiderkeerkring 64
bouwen veranda, plaatsen nieuwe schuur en
aanleggen inrit (V2021/599)
- Kromme Aarweg 3
vervangen bestaande brug (b076) (V2021/598)
- Sokrateslaan 10
aanbrengen onderheide betonvloer (V2021/600)
- Van Mandersloostraat 79
legaliseren bestaande situatie verhuur vier
kamers (V2021/601)

- Sportlaan 14
realiseren aanbouw (V2021/611)

Boskoop
- Rijneveld 62
bouwen kas (V2021/585)
- Omloop 18
bouwen kas (V2021/586)
- J.C. Bulkstraat 1
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/591)
- nabij Goudse Rijweg
realiseren vleermuisbunker (V2021/594)
- Enterij 2
vervangen bestaande duikers in verband met
reconstructie woonwijk (V2021/604)
- Enterij 2
vervangen bestaande beschoeiing als gevolg van
reconstructie woonstraat (V2021/605)
- Warmoeskade 31
plaatsten 30 zonnepanelen strook grond achtertuin (V2021/610)
- Kievitstraat 54
bouwen kleinschalige woon-/zorgvorm, plaatsen
erfafscheiding en aanleggen inrit (V2021/612)

Hazerswoude-Dorp
- Galgweg 3
vervangen bestaande erfafscheiding (V2021/587)
- Engelandlaan 25
afwijken bestemmingsplan voor gebruik als
personal training studio met focus op leefstijlcoaching, sport en gezondheid (V2021/602)

Hazerswoude-Rijndijk
- Ten Katestraat, nabij Tennisvereniging HTC
vervangen bestaande brug (b622) (V2021/597)

Koudekerk aan den Rijn
- Lagewaard
vervangen bestaande brug (b616) (V2021/596)

Zwammerdam
- Palmboomhof 8
vervangen overdekt terras voor afgesloten
aanbouw en plaatsen dakramen voorgevel
(V2021/581)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Oostkanaalweg 4D (12-07-2021)
afwijken bestemmingsplan voor wonen
(V2021/421)

Alphen aan den Rijn
- Paddestoelweg 38 (08-07-2021)
plaatsen veranda voorzijde (V2021/529)
- Blijenbergstraat 36 (09-07-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/541)
- Junostraat 3 (12-07-2021)
afwijken bestemmingsplan voor kleine vorm van
kamerverhuur (V2021/286)
- Klaproosstraat 55 en 57 (13-07-2021)
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/435)
- Ruisdaelstraat 21 (13-07-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/409)
- Stationsplein 13 (13-07-2021)
plaatsen handelsreclame (V2021/550)
- Gouwsluisseweg 88 (14-07-2021)
verhogen kozijn voorzijde voor plaatsen keuken
(V2021/566)
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Zwammerdam

Verleende vergunningen

Ontheffing brede voertuigen

- Molenstraat 58 (12-07-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/487)
- Molenstraat 56 (12-07-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/488)

Alphen aan den Rijn

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 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.

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 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.

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan
den Rijn maken bekend dat op grond van
artikel 62 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 ontheffing voor het
berijden van wegen met brede voertuigen
binnen de gemeente is verleend. Brandstoffenhandel Ernst Boere heeft tot 30 december 2021
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen berijden van de Ziendeweg in de gemeente
Alphen aan den Rijn.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn

- Hooftstraat 122 (08-07-2021)
(Horeca-)exploitatievergunning (Sky Asia)
(D2021/026)

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen

- President Kennedylaan 10
realiseren van wijzingen, renovaties en onderhoud AWZI Alphen Noord (V2021/532)

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

Boskoop

Alphen aan den Rijn

- tussen Spoelwijkerlaan en Insteek
vernieuwen beschoeiing en aanbrengen nieuwe
stuw (V2021/499)

- Anna van Burenlaan 131
- Zuiderkeerkring 53
Burgemeester en wethouders hebben besloten
tot plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Hazerswoude-Dorp
- Oude Gemeneweg 5
plaatsen berging (V2021/394)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Diverse sportvelden: Alphense Boys, Alphen
Eagles en Tempo. Speurtochten: omgeving Burgemeester Visserpark en Europapark
Vakantiespel van 23 t/m 27 augustus 2021
(E2021/012)

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Boskoop
- Bootstraat 13
verzoek (Horeca-)exploitatievergunning (Pizzeria
Pronto Boskoop) (D2021/045)

Colofon
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

Hazerswoude-Rijndijk
- Groenestein 40

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 20 augustus 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur
digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum
van uw bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt
wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep,
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt
uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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.

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

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

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

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

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

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

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

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

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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Bovenstaande organisaties organiseren samen:

Een uitje “Naar het

strand” op zaterdag 14 augustus naar Noordwijk
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De heer Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, noemt
zijn voorstel tegen klimaatverandering
“misschien wel de grootste transformatie in mensenheugenis”. Wauw!
Knipoog kent nog een andere transformatie: overgang naar één vergaderplaats voor
het Bestuur van de Europese Gemeenschap.
Volgens de Europese Rekenkamer bespaart
dat minstens 100 miljoen EURO per jaar.
En, wat genereert veel CO2: inderdaad transport en gebouwen.
Zo’n transformatie kan iemand van het formaat van de heer Frans
Timmermans er toch nog wel bij nemen?

Wel of geen Jaarmarkt 2021
Hazerswoude-Dorp!

Voor veel gezinnen met kleine kinderen is het vaak extra moeilijk om leuke dingen Het oplaaiende Coronavirus heeft bij veel organisaties
van evenementen roet in het eten gegooid. Evenemente doen met en voor de (klein)kinderen.
ten worden afgelast en sommige organisaties wachten
De Protestantse Gemeente en
met spanning af welk bericht er op 13 augustus naar
Actief Rijnwoude zijn benabuiten wordt gebracht door de overheid.
derd door touringcarondernemer “Look Tours” . Look Tours
maakt deel uit van Taxi W. van
den Heuvel in Benthuizen.
Dit bedrijf wil, net als vorig jaar,
ook dit jaar iets extra’s doen en
biedt daarom voor een hele dag
een bus met chauffeur aan, om
met elkaar iets leuks te gaan
doen. Daarnaast krijgt iedereen
van deze ondernemer ook nog
eens een drankje of een ijsje.
Uiteraard met inachtneming
van de coronaregels die op dat
moment nog gelden ( 1½ meter
afstand, mondkapjes verplicht
in de bus etc).
In totaal kunnen ruim 50 mensen mee met de bus en alleen
gezinnen uit Rijnwoude kunnen zich opgeven. Kinderwagens zijn geen probleem; die
kunnen mee.
Er zijn 4 opstapplaatsen:
Benthuizen:
Parkeerplaats BSC 68 (09.15 uur)
Hazerswoude-Dorp:
Benzinestation Sakko - Gemeneweg (09.30 uur)
Hazerswoude-Rijndijk:

Oude Hoogvliet (Ventweg) Hoge Rijndijk (09.45 uur)
Koudekerk:
Ridderhof–Kerklaan (10.00 uur)
Rond de klok van 15.30 uur
gaan we weer richting huis en
wordt u weer ‘thuisgebracht’
naar de opstapplaats.
U kunt zich aanmelden bij Joke
de Vries: 06-23987974 vriesjo56@gmail.com o.v.v. het aantal volwassenen en kinderen,
uw adres en 06-telefoonnummer.
Deze stranddag wordt u gratis
aangeboden. Alleen moet u de

eventuele overige consumpties
zelf betalen.
Bij slecht weer gaat deze dag natuurlijk niet door, via een appje
krijgt u dit tijdig te horen.
Voor meer informatie kunt u
bellen naar Helma van Woerden, 06-22340887 of Jos Timmermans 06-23328302

CDA: Ruimte behouden voor een vitale
en toekomstbestendige landbouw

Bij de organisatie van de jaarmarkt in Hazerswoude dorp is
dat niet anders. De vergunningaanvraag ligt bij de gemeente. In
deze aanvraag is natuurlijk al rekening gehouden met de Corona maatregelen. Zo is het plan
om alle activiteiten waar geen
1,5 meter kan worden gewaarborgd te laten plaatsvinden op
een op het Ambachtsplein gesitueerd
evenemententerrein
waar met toegangscontrole een
veilige omgeving gecreëerd kan
worden……
ALS de huidige maatregelen
door de overheid worden afgeschaald naar een niveau die dit
mogelijk maakt.
Opties die nog open zijn
Het bestuur van de Stichting
Jaarmarkt is deze week weer
bijeengekomen en in een lange
vergadering kwamen drie opties op tafel.
1. Jaarmarkt nu geheel afgelasten,
2. Jaarmarkt alleen door laten
gaan als het volledige programma door kan gaan en
3. Als optie 2 niet mogelijk is
een aangepast programma
wat niet in conflict is met de
op dat moment geldende Coronaregels.
Bij het nemen van de beslissing

Tijdens de Provinciale Statenvergadering afgelopen woensdag pleitte het CDA er- hebben verschillende aspecten
voor dat er ruimte moet blijven voor een vitale en toekomstbestendige landbouw. een rol gespeeld, namelijk
Jaco Kastelein diende namens
het CDA een voorstel in om
niet blind te varen op de theoretische modellen voor de stikstofdoelstellingen, maar op een
bredere afweging van natuurdoelstellingen met ruimte voor
de landbouw.
Stikstofprobleem
De huidige stikstofproblematiek in Nederland wordt veroorzaakt door een hoge depositie
van stikstof op natuurgebieden.
Formeel moet de stikstofdepositie terug naar de zogenoem-

de kritische depositiewaarden
(KDW’s), maar die varieert per
type natuur. Het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL)
constateerde in een onlangs verschenen rapport dan ook dat
voor het behalen van de kritische depositiewaarden rekening
moet worden gehouden met
een noodzakelijke, historisch
ongeëvenaarde
transformatie van ‘landbouwland’ Nederland. Volgens het PBL hebben de
strikte stikstofdoelen zeer verregaande consequenties voor het
landelijk gebied.

Ruimte voor landbouw
Volgens CDA-Statenlid en melkveehouder Jaco Kastelein moet
er in Zuid-Holland ruimte blijven voor een vitale en toekomstbestendige landbouw. “Er
wordt in Zuid-Holland volop ingezet op de verduurzaming van
de agrarische sector. Een sector die bovendien belangrijke
stappen zet in het terugdringen
van de stikstofuitstoot.” Volgens
Kastelein heeft de provincie een
belangrijke rol in het signaleren
en agenderen van knelpunten
in botsende beleidsdoelen en

A. Het gezondheidsaspect, wat
we zeker niet moeten en
willen veroorzaken is een
brandhaard van besmettingen met alle gevolgen van
dien.

vraagt dan ook het college om
er bij het Rijk op aan te dringen
dat er duidelijkheid moet komen over de regels en opgaven.
“Boeren verdienen het om eindelijk duidelijkheid te krijgen
waar ze zich op moeten richten,” aldus Kastelein. “Want als
we ons niet blindstaren op de

B. Het sociale aspect, veel mensen zijn toe aan verzetje zoals de jaarmarkt en de organisatie wil het dorp dit graag
geven.
C. Het economische aspect, een
aantal bedrijven en middenstanders genereren broodnodige omzet uit de jaarmarkt.
Moeilijke, maar realistische
keuze
Uiteindelijk heeft de organisatie
voor optie 3 gekozen. Dus als
het laten vallen van de 1,5 meter
maatregel door toegangscontrole niet toegestaan is willen we
een aantal activiteiten door laten gaan, mits we daar vergunning van de gemeente Alphen
aan den Rijn voor krijgen.
Wat in onze optiek door zou
kunnen gaan is:
De Kermis, de Braderie in aangepaste vorm, (één richtingsverkeer vanaf het kruispunt met de
Gemeneweg richting Raadhuisplein en dan linksaf de Dominee
v.d. Boschstraat in. De kramen
verspringend opstellen links en
recht van de weg en voldoende
uit elkaar. Controle op het aantal bezoekers en indien nodig
de toegang tijdelijk afsluiten.)
De poldercross, waarbij we de
start en finish aanpassen en op
donderdag een puzzeltocht per
auto.
We hopen dat de volledige jaarmarkt door mag gaan en als dit
niet mogelijk is dan in ieder geval de bovengenoemde activiteiten. We wachten in spanning af.
Kijk op de website
www.jaarmarkthazerswoudedorp.nl
theoretische stikstofdoelstellingen, maar op een bredere afweging van natuurdoelstellingen
met ruimte voor de landbouw,
kan er in Zuid-Holland ruimte
blijven voor een vitale en toekomstige landbouw.”
De motie werd woensdag door
Provinciale Staten aangenomen.
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GESLAAGDE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN T.V. ARTESIA 2021

Als het weer meewerkt , als de kantine weer open mag, als er veel leden mee- Snellenberg bij de dames enekl en Björn v.d. Berg bij de heren enkel,zich voor één
doen en er ontstaan spannende en leuke onderlinge gevechten dan kunnen jaar weer clubkampioen van T.V. Artesia noemen, van harte proficiat. Bij de dames
de clubkampioenschappen 2021 alleen nog maar een geslaagd feest worden. dubbel werden Lenie Pennenburg en Joke Smith Nr. 1 en bij de heren dubbel werVan 5 t/m 11 juli v0nd dit jaarlijks terugkerend toernooi plaats en met een prachtig den dat Patrick v. Egmond en Mark Gordijn, ook jullie van harte gefeliciteerd.
aantal deelnemers van bijna 80 kon het niet meer fout gaan.
Op zondag 11 juli was het topdrukte op het park met prachtige finales in de enkel en Wil jij ook eens kennis maken met onze prachtige tennisvereniging in Koudekerk
dubbel partijen voor zowel bij de dames als bij de heren. Uiteindelijk mogen Yvonne aan den Rijn , kijk dan voor meer info op www.tvartesia.nl

Live informatiebijeenkomsten ‘Ouderschap
en Hechting met je baby’ – voor aanstaande
ouders in Alphen aan den Rijn.
Vanaf september 2021 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alphen weer live informatiebijeenkomsten Ouderschap en Hechting met je
baby. Deze zijn bedoeld
om zwangere vrouwen en
hun partners voor te bereiden op het ouderschap.

schap en jullie baby? Hoe kan je
je baby vóór en na de geboorte beter leren kennen, betekenis
en ontstaan van hechten? Signalen van de baby herkennen? Allemaal onderwerpen waar we
met elkaar over in gesprek gaan.
Jullie zijn van harte welkom!

Moeder of vader worden verandert je leven enorm. Iedereen gaat daar op zijn/haar eigen
manier mee om. Deze interactieve bijeenkomst helpt je voorbereiden op het ouderschap.

De eerstvolgende informatiebijeenkomst vindt plaats op
dinsdagmiddag 14 september
2021 van 15.00 – 17.00 uur, Locatie: De Bron, Troubadourweg
2, 2402 EP Alphen aan den Rijn.
Deze bijeenkomst is gratis!

Wat betekent het om vader/
moeder te worden? Hoe komt je
nieuwe leven eruit te zien met
een baby? Hoe houdt je aandacht voor je relatie? Wat zijn de
verwachtingen over het ouder-

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden ga naar: www.cjgcursus.nl

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??!
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KOUDEKERK WORDT
ECHT VEEL SCHONER!
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Op zaterdag 17 juli a.s. was er is weer een zwerfvaljutactie in Koudekerk. Door
een aantal vrijwilligers werd op allerlei plaatsen in Koudekerk zwerfafval opgepikt
met de bekende afvalknijpers.

Zo mooi en schoon is Koudekerk
En wat blijkt? Het wordt echter veel schoner in Koudekerk,
want de zakken bij de actie worden minder gevuld. Wel worden er nog veel sigarettenpeuken gejut. Wij hopen dat ook
de rokers onder de inwoners de
peuken netjes in de afvalbakken
gooien en niet op straat achterlaten. Een schoner dorp is voor
iedereen prettig en ook mooier. Ondanks de positieve ontwikkeling wat betreft zwerfaf-

val blijven wij dat jutten, ook al
lijkt het minder nodig te zijn. Er
is namelijk nog steeds heel veel
klein zwerfafval dat het leefmilieu verstoort.

Bij haar kun je materiaal lenen
en informatie krijgen. Contact
met Jolande opnemen kan via
jolande@actief-rijnwoude.nl of
06-22168847.

In augustus voeren wij geen
zwerfafvalactie. De eerstvolgende keer van deze actie is zaterdag 18 september. Wil je dan
ook meedoen, meld je dan bij
kerncoördinator Jolande van
Wetten van Actief Rijnwoude.

Deze activiteit is een initiatief van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam
Koudekerk, de schonebuurtcoaches van
de gemeente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van
Koudekerk.

Stichting Kringloop Alphen en Groene
Hart Lyceum present: Project SPAT!
In een rap tempo volgen de versoepelingen elkaar op. Eindelijk! Er komt een moment dat ook de
spatschermen niet meer nodig zijn. Bijna iedereen heeft er in zijn of haar werkomgeving mee te
maken. Maar wat gaat er dan mee gebeuren? Spatschermen zijn ongelofelijk onhandig om te vervoeren. Afvoeren kost geld. Ruimte om ze op te slaan is er waarschijnlijk niet....
In samenwerking met het Groene Hart Lyceum
Technasium heeft Stichting Kringloop Alphen Project
SPAT! opgezet: SamenwerkingsProject Alphense kringloop en Technasium. Samen helpen zij de Alphense
organisaties koste- en moeiteloos van hun spatschermen af!

terechtkomen. Hergebruik is geen topprioriteit tijdens een pandemie, maar de
verborgen bijwerking van corona, namelijk de ontstellende hoeveelheid afval die
is geproduceerd, is een gigantische belasting voor het milieu.

Waarom zouden ze dat doen?
1 - Voorkomen dat die spatschermen op de afvalberg

2 - De Technasiumleerlingen van het Groene Hart Lyceum gaan in opdracht van
Stichting Kringloop Alphen schooljaar
2021-2022 onderzoeken welke hergebruikmogelijkheden spatschermen bieden. De leerlingen gaan kijken welke
toepassingen er voor plexiglasplaten zijn,
wat voor bewerkingstechnieken er zijn,

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.

ze bedenken een product
en gaan onderzoeken of er
markt voor is. Al doende leren zij over hergebruik en
dat weggooien niet alleen
doodzonde is, maar ook onnodig. Het gaat om het proces, niet om het eindresultaat, maar als er een kansrijk
product ontstaat, dan zal dit
exclusief via de winkels van
Stichting Kringloop Alphen
verkocht worden.

Organisaties blij, milieu blij,
Technasiumleerlingen blij!
Het team van Project SPAT!
roept iedereen die spatschermen heeft en ervan af wil te
bellen met 0172 – 422 490. De
kringloop haalt ze gratis op als
de organisatie in gemeente Alphen aan den Rijn gevestigd is.
Uiteraard kunnen ze ook kosteloos zelf naar één van de inzamelpunten van Stichting Kringloop Alphen worden gebracht.
Meer informatie over Project
SPAT! is te vinden op www.
kringloopalphen.nl, meer informatie over het Technasium vind
je op www.technasium.nl.
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Vitelia Agrocultuur
bereikt de top!

Op donderdag 15 juli werd het hoogste punt bereikt van het nieuwe energieneutrale bedrijfspand van Vitelia Agrocultuur en werd daarom de vlag in top gezet.

De nieuwe vestiging van het
handelsbedrijf voor de boomen sierteeltsector wordt gebouwd op het ITC bedrijventerrein in Hazerswoude-Dorp.
Hiermee krijgt Vitelia Agrocultuur vanwege de optimale bereikbaarheid en omliggende
aanverwante bedrijven een échte A-locatie.
Feestelijk moment
Op de foto overhandigt Nico
van der Smit, bedrijfsleider bij
Vitelia Agrocultuur in Hazerswoude-Dorp, een feestelijke
taart aan Toska Stam, kort nadat
de vlag samen met de aannemer
in top is gezet. Nico van der
Smit vertelt: “Ik ben trots dat
we dit ‘hoogtepunt’ nog vóór
de bouwvak mogen delen. We
kijken er nu al naar uit om onze
klanten en leveranciers hier
over enkele maanden te mogen
ontvangen.”
Oplevering in januari
“Tot op heden verloopt alles
conform planning”, vervolgt
van der Smit. “Met het huidige bouwtempo kunnen we het

Op de foto Toska Stam van Vergeer Bouw (links) en Nico van der Smit van Vitelia Agrocultuur.

Ondanks versoepelingen blijven
extra inkomsten clubs hard nodig

Al ruim 4.000 verenigingen zetten hiervoor de Grote Clubactie in
Sinds afgelopen zaterdag zijn amateurwedstrijden voor iedereen weer toegestaan, met publiek.
Dat is goed nieuws voor het verenigingsleven, want tijdens de coronacrisis zijn ledenaantallen teruggelopen waardoor ook de inkomsten uit contributie terugliepen.
Extra inkomsten zijn daarom
nodig, juist voor die leuke extraatjes die bijdragen aan het
enthousiasme op de club. Al bijna 50 jaar ondersteunt de Grote
Clubactie, door middel van een
loterij, verenigingen op het gebied van sport, cultuur en muziek in de werving van extra inkomsten. Zij zien juist meer dan
ooit dat dit noodzakelijk is.

Bouwen aan een gezond verenigingsleven
Verenigingen melden zich massaal aan voor de Grote Clubactie van 2021. De teller staat nu al
op ruim 4.000 aanmeldingen.
Directeur Grote Clubactie Frank
Molkenboer: “Het aantal aanmeldingen is nu bijna 25% meer
dan vorig jaar. Dit bevestigt voor
ons de behoefte om die clubkas
aan te vullen, juist nu. Er geldt
voor ons geen maximum aantal
deelnemers. Hoe meer clubs we
kunnen helpen, hoe beter.”
Concept bewijst zich jaar op jaar en
blijft vernieuwend
De Grote Clubactie blijft vernieuwen. Vorig jaar bleek het
toevoegen van een QR-code

Dit jaar is het voor de verkopers
nog leuker gemaakt. Ze ontvangen een inlogcode naar hun
persoonlijke verkooppagina en
hier is van alles voor hen te beleven. Zo zien ze een lotenmeter
met hoeveel loten er al verkocht

zijn. Hoe meer loten ze verkopen, hoe meer badges er geactiveerd worden. Er staan tussenstanden en leuke filmpjes met
tips & tricks.
Maar de basis blijft nog altijd,
het verkopen van loten aan familie, vrienden en buren waarvan 80% van de opbrengst direct naar de club gaat. En dat
levert sommige verenigingen
tot wel € 30.000,- op!

Duurzaamheid belangrijk
Vitelia Agrocultuur is onderdeel
van Coöperatie Vitelia. De realisatie van een energieneutraal
pand past naadloos in de duurzaamheidsvisie en doelstellingen van heel Vitelia. Sinds dit
jaar krijgt de algehele verduurzaming nog meer vorm met het
behalen van het ISO50001 certificaat.
“Duurzaamheid gaat verder dan
kennispartner zijn in duurzame
teeltoplossingen, het raakt ook
onze productkeuzes en huisvesting,” besluit Nico van der Smit.

Samen 'jeu
de boulen'
Sinds een aantal jaren liggen twee prachtig aangelegde
jeu-de-boulesbanen in Benthuizen naast Biljarthuys
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
worden van de ‘Bentboulers’!

Genieten en gezellig
samenzijn is het motto
sticker op het verkoopboekje
een succes. De kopers scannen
deze code makkelijk met hun
mobiel en kopen direct een lot.
Dit zorgde voor een 20% hogere
lotenverkoop.

pand begin 2022 officieel in gebruik gaan nemen.
Het nieuwe pand van Vitelia
Agrocultuur wordt een vooraanstaand distributiecentrum voor
allerhande kwekerijbenodigdheden zoals potten en trays, gewasbescherming, meststoffen,
verpakkingsmaterialen, labels
en meer. Met de nieuwe vestiging verwacht Vitelia haar klanten nóg beter van dienst te kunnen zijn.

Wij spelen in verenigingsver-

band op:
Woensdag
15.00 uur tot ca. 17.30 uur
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
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Badmintonnen in de Landvliethal is weer begonnen

Meet&Greet weer opgestart

Zondag 25 juli
‘Gewoon by Winny’
Vorige maand zijn we weer voor de 1e keer bij elkaar gekomen, en wat was dit gelijk een succes. Ruim 25 mensen hebben elkaar ontmoet, gesproken, koffie met appelgebak geconsumeerd en een enquête ingevuld waarin vragen werden gesteld
hoe we inhoudelijk met Meet&Greet verder willen gaan.
De volgende bijeenkomst is zondag 25 juli, locatie: ‘Gewoon by Winny’, Hoogeveense weg Hazerswoude Dorp. We beginnen weer om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Deze keer zal onze eigen Leen weer een leuke korte kennisquiz aanbieden. Verder is er natuurlijk volop gelegenheid elkaar te spreken / te ontmoeten onder het genot van heerlijke consumpties die u bij
Winny kunt bestellen.

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

Stuur dan een mail
naar:
ledenadministratie@
bchazerswoude.nl

U komt toch ook, want samen is zoveel leuker.....

Jaarafsluiting Arnoldus van Osschool
Na een bewogen schooljaar heeft OBS Arnoldus
van Os in Benthuizen een
mooie en gezellige afsluitende periode gehad.
Als eerste vond de KEWIK plaats
(Kijk Eens Wat Ik Kan). Het
open podium vond dit jaar online plaats en dat leverde niet alleen hele goede, maar ook hele
creatieve optredens op!
De winnaar werd Fay van der
Meer (groep 2). Ze zong knap
zelf ‘Samen voor altijd’ en werd
door haar vader begeleid op de
gitaar.
De tweede plek was voor Ryan
Mallee (groep 5) met zijn dansact waarin zijn moves door fluorescerende lichtjes te zien waren.
Kaylee van der Perk (groep 2)
won de aanmoedigingsprijs,
ook zij had mooi gezongen!
Feest bij schooleinde
Vlak daarna vierden de kinderen het einde van het school
jaar met een feestdag. Er waren springkussens, er werden
zwerfkeien versierd (die de kinderen voor anderen ergens kunnen achterlaten) en in de gymzaal werd gelasergamed.
In de laatste week kregen alle
kinderen een ijsje uit Weipoort,
geregeld door de OV. Iedereen
genoot van een heerlijk vanille-,
citroen- of aardbeienijsje!
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COMPUTERCLUB
RIJNWOUDE IN DE MAAK
Computers en aanverwanten zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Zeker in coronatijd worden we (nood)gedwongen meer tijd dan ooit
achter het scherm door te brengen. Of het nu gaat om een desktop, een laptop,
tablet of telefoon, de digitale wereld is verweven in onze cultuur.
Voor Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk dé tijd om een computerclub op te gaan
richten. In de breedste zin van het woord. En
een computerclub is allesbehalve stoffig en
saai!
Laagdrempelig voor iedereen
“Anno 2021 kan je bijna niet meer zonder computer,” licht Richard Brommers van Stichting
Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk toe. “Vrijwel alles gaat digitaal en we merken dat er altijd wel mensen zijn die het spannend of “eng”
vinden om achter het toetsenbord online te
gaan. Of gewoon omdat ze niet gewend zijn
met computers om te gaan en het lastig vinden
die ene stap te zetten. Een plan dat al heel lang
bij ons op de plank ligt, is het oprichten van
een laagdrempelige computerclub vóór inwoners en dóór inwoners.“
“De computerclub die wij voor ogen hebben
bevat een ruim aanbod aan activiteiten voor
alle leeftijdsgroepen,” legt de voorzitter uit.
“Sleutelwoorden zijn sociaal, gezellig, leuk,
laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Idee is om avonden te organiseren waar mensen – jong en oud - bij elkaar kunnen komen
om kennis te maken met gelijkgestemden. Gezellig met elkaar bijpraten onder het genot van
koffie of fris en kennis uit te wisselen.
Hulp nodig?
Daarnaast gaan we ook weer starten met de
“helpdesk”, ook wel bekend als DigiCafé dat
werd gedraaid door Hein de Graaf en Diana
Baak. Samen met Hein gaan we weer mensen
helpen die vragen hebben over hun apparaat of
hulp nodig hebben bij “vastlopers”. Iets soortgelijks willen we gaan doen voor mensen die
vragen hebben over bijvoorbeeld excel, word
of Windows. Loop je ergens tegenaan of lukt
het je niet om die bepaalde formule in Excel te
laten werken? Ook dan kan je contact met ons
opnemen zodat we een vrijwilliger zoeken die
je gaat helpen. Zit je bijvoorbeeld op school en
moet je een werkstuk maken in Word? Vaak is
dat nog wel lastig omdat ze wel instructies krijgen hoe het werkstuk opgebouwd moet worden, maar niet hoe ze de mogelijkheden voor
Word daarvoor kunnen gebruiken. In samenwerking met de scholen kunnen we dan bijvoorbeeld een inloopmiddag organiseren om
daar iets meer over te vertellen.
"Even naar de bieb"
Op diverse locaties van bibliotheek Rijn en Venen is het mogelijk om mensen – met name
de oudere doelgroep – kennis te laten maken met computers. Via de zogenaamde “klik
& tik” methode leren mensen letterlijk om te
gaan met een muis, hoe je een computer aanzet, hoe je pagina’s bezoekt op internet, waar
je op moet letten bij het internetten,” vertelt
Brommers. “Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar even een computer
opstart en online gaat. Voor veel mensen blijft
het nog een drempel, terwijl het zo ontzettend
leuk en leerzaam kan zijn. Er gaat een wereld
voor je open. Voor deze mensen willen we in
het najaar starten met de “klik & tik” methode.
Samen met de coach digitale basisvaardigheden
van de bibliotheek zijn we bezig een plan te

ontwikkelen om ook deze mensen te coachen
in de wereld van de digitale snelweg. Dit is op
een ongedwongen manier, dus geen klassikale
cursus, maar je meld je aan en samen met een
vrijwilliger ga je zelf ontdekken door middel
van instructies op een pagina hoe alles werkt
en het prettige is dat je je vragen meteen kunt
stellen. Het zijn geen vaste bijeenkomsten, je
komt gewoon als je daar zin en behoefte aan
hebt.”
Ervaring ook nodig!
“Maar…..,” vervolgt Brommers. “Zoals gezegd
is het vóór en dóór inwoners van onze dorpskern. We zijn dan ook echt op zoek naar mensen die in de werkgroep willen om mee te
denken en te doen zodat we hopelijk in het najaar kunnen starten. Daarnaast zoeken we ook
mensen die het leuk vinden om af en toe (met
name oudere) mensen te begeleiden zodra de
“klik & tik” cursussen gaan beginnen. Vrijwilligers zijn echt onmisbaar. Belangrijk is dat je
affiniteit hebt met computers, goede sociale
vaardigheden en geduld.
Eigen website wenselijk!
Ik nodig ieder die dat leuk vindt uit om contact
met ons op te nemen zodat we kunnen kennismaken en kijken waar we elkaar bij kunnen
helpen. Stuur een e-mailtje naar computerclub@jeugdwerk-hazerswoude.nl en hopelijk
kunnen we dan in het najaar een start gaan
maken met dit ontzettend leuke project! Ben je
overigens goed in het maken van een website
en wil je op vrijwillige basis daarbij helpen?
Neem dan ook contact op want bij een computerclub hoort natuurlijk ook een mooie pagina!

www.rijferstuinen.nl

Vrijblijvend offerte voor uw tuinaanleg
en onderhoud
Wesp in de nesten

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

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

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

CREATIEVE
SCHILDERWORKSHOP
VOOR
KINDEREN
Vorige week donderdag was de laatste teken- en schilderles
van dit seizoen, georganiseerd door Stichting Jeugdwerk
Hazerswoude-Rijndijk, en mochten de kinderen aan hun
ouders laten zien tijdens een kleine expositie wat ze in 10
lessen allemaal hebben gedaan en geleerd.
Wat fantastisch hoe kinderen gegroeid zijn. "Kinderen die in het begin
ontzettend onzeker waren, hebben nu iets prachtigs gemaakt en zijn zo
ontzettend trots," vertelt docente en kunstenares Marja Zwaan.
In september beginnen we met 10 nieuwe lessen. Ben je beginner en wil
je eens kijken of creatief bezig zijn jouw ding is? Of heb je al meegedaan
en wil je meer de diepte in?
Neem snel een kijkje op www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/schilderen en
schrijf je in. Let op! Er is plek voor 10 kinderen (zodat iedereen voldoende aandacht krijgt). Is de workshop vol en is er voldoende animo dan
plannen we met Marja een tweede reeks lessen in.
De workshop is voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Hoewel er
altijd tijd is voor een grapje en een lolletje is het wel de bedoeling dat de
kinderen gedurende de sessies serieus aan de slag gaan. Na afloop wordt
er voor geïnteresseerden een expositie georganiseerd. Dit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.
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Miljoenen achter- en voordeuren zijn een té makkelijke prooi

Inbrekers gaan dit
jaar niet op vakantie,
maar slaan toe
Terwijl heel Nederland, na een ruim jaar thuiswerken, snakt om erop uit te trekken en massaal vakanties boekt op campings, parken en resorts, ruiken inbrekers
hun kans. En hoewel 2 op de 3 voor- en achterdeuren tegenwoordig goed beveiligd
zijn, kunnen criminelen nog eenvoudig toeslaan bij zo’n 4 miljoen van die deuren.
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Ingezonden brief

Opsteker voor de boeren!
Onlangs werd bekend dat klimaatdeskundigen Diederik Samsom en Frans Timmermans nog decennia willen doorgaan
met het verstoken en importeren van jaarlijks duizenden hectaren bos voor de zeer vervuilende Biomassacentrales. Ze veroorzaken veel ( bewezen ) stikstof en CO 2 uitstoot maar het
doel heiligt de middelen. Dit is nodig want anders halen we de
klimaatdoelen niet zoals in Parijs is afgesproken. Alleen hoogbegaafde milieudeskundigen begrijpen zo iets en daar zijn er
niet veel van. Tot tenminste 2030 gesubsidieerd met 11,4 miljard euro.
Dit standpunt is een ondersteuning voor boerenbedrijven.
Men wil namelijk de veestapel halveren vanwege de stikstofuitstoot.
Dit kan nu niet want,…. wel de ruim 200 thans operationele en dus zeer vervuilende Biomassacentrales in stand houden,…. maar de veeteelt halveren is hypocriet. Helaas is het zo
dat een politicus die zijn fout toegeeft nog geboren moet worden. Daarom adviseer ik de boeren net als milieudefensie en
Urgenda naar de rechter te stappen. Deze zal tot de conclusie
komen dat er met twee maten gemeten wordt!

Eindelijk een opsteker voor de toch al zo zwaar
getroffen boeren!
Reageren? Mailadres bij de redactie bekend.

De overheid zegt in zijn campagnes met het zwaailichtje niet
voor niets: “maak het ze niet te
makkelijk”. Door slechte beveiligingsmaatregelen, krijgen dieven weer de kansen waar ze zo
lang op hebben moeten wachten in de paar weken dat een
woning niet wordt bewoond.
Coen Staal, voorzitter van de
stichting Nationale Inbraakpreventie zegt dan ook: “Doe er iets
aan, dat is echt makkelijker dan
je denkt”.
Briefje op de deur: “Wij zijn
op vakantie”
Zo’n briefje plaatst natuurlijk
niemand op zijn of haar voordeur. Maar je huis duidelijk onbewoond achterlaten, is voor
een oplettende inbreker ongeveer hetzelfde als dat briefje.
Een ervaren inbreker ziet in een
oogopslag of een achterdeurslot
of een keukenraam een ‘makkie’
is of dat het een zware klus gaat
worden. Natuurlijk kiest hij dan
voor de makkelijkste prooien.
In de zomer heeft hij tenslotte
keus te over: er zijn overduidelijk veel mensen voor langere
tijd van huis en 1 op de 3 deuren is erg slecht beveiligd.
Onderzoek*) wijst uit dat maar
liefst 30 tot 40 procent van de
achterdeuren én van de voordeuren een zodanig slecht slot
of beslag heeft dat een inbreker
met schroevendraaier en tang

binnen 1 minuut binnen is. En
dán heeft hij volop tijd om op
zoek te gaan naar jouw waardevolle spullen. Lees de onderstaande 6 tips hoe dat eenvoudig is te voorkomen.
6 tips om je huis veilig achter
te laten te gaan
Zeker de bewoners van woningen met één van die 4 miljoen
deuren die niet veilig genoeg
zijn, zouden de eerste tip hieronder ter harte moeten nemen.
Maar in alle gevallen, maak het
de crimineel tijdens jouw vakantie in ieder geval zo moeilijk
mogelijk.
Om straks met een gerust gevoel naar je vakantiebestemming af te reizen, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie
dan ook 6 eenvoudige tips:
1. Ga naar inbraakmislukt.nl en
check je voordeur, achterdeur en je ramen via “Hoe
beveilig ik beter?” Als daaruit blijkt dat je het beste je
oude beslag kunt vervangen
door beslag met cilindertrekbeveiliging (eigenlijk een
minimum-eis), plààts dan
dat nieuwe beslag op de achterdeur voor je vertrekt. Dat
kost je misschien 70 euro. Of
plaats goedgekeurde raamboompjes op je keukenraam
voor ongeveer 50 euro. Daarmee verklein je de kans op

inbraak enorm!
2. Laat ’s avonds niet één lampje
aan gaan, maar alle lampen
die je normaliter ’s avonds
aan hebt. Zet er een tijdschakelaar op en stel ze in op verschillende tijdstippen. Laat
de lamp in de slaapkamer
nog een kwartiertje aan nadat alle lampen in de woonkamer zijn uitgegaan. Er zijn
tegenwoordig ook handige
lampen die je met een app
kunt bedienen, ook bij (plafond)lampen waar een tijdschakelaar niet geplaatst kan
worden.
3.Doe je je jaloezieën of gordijnen van je woonkamer veelal
helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een
paar weken voordat je op vakantie gaat. Laat ze overdag
en ’s avonds half open zodat
je wel naar binnen kunt kijken, maar daarbij geen zicht
hebt op de hele kamer. Kijkt
een inbreker naar binnen,
dan kan hij niet je woonkamer overzien.
4. Ruim je woonkamer en keuken juist niet perfect netjes op. Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het
aanrecht. En een krant of
open boek, alsof je zo weer
verder kunt gaan lezen.
5. Plak (tijdelijk) een nee/nee
sticker op je brievenbus om
overtollige reclamepost te

voorkomen of vraag iemand
om je brievenbus/deurmat
regelmatig te legen. Of plak
het raam in of naast de voordeur af met zwart karton, zodat een inbreker geen stapels
post ziet liggen.
6. Vraag een van je buren om
een oogje in het zeil te houden, niet alleen om de plantjes water te geven en het gras
te maaien, maar ook om
de post uit het zicht te halen. Laat ze de post dan niet
in stapeltjes op tafel leggen,
maar uit het zicht; in een kast
bijvoorbeeld.
Over de stichting Nationale
Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak
Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel
woningbezitters meer bewust
te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dra-

gen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra¬ken en
inbraakpogingen. Werd in 2012
bijna 92.000 keer ingebroken
of een poging daartoe gedaan,
in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. Na de lockdown
dit jaar vindt echter een sterke
stijging van de inbraken plaats
(bron: politie).
De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/
juni en november/ december.
Partners in de stichting zijn de
bedrijven Nemef, Ring en Yale.
Daarnaast werkt de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met het
Verbond van Verzekeraars. Kijk
voor meer informatie over o.a.
inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.
*) onderzoek onder 865 huishoudens in
maart 2021
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Overheid moet huiswerk overdoen van Raad van State

Meer tijd voor plannen rond
windturbines in de regio
De Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan met gevolgen voor de aanleg van nieuwe windmolenparken
op land. Hierin is bepaald dat de overheid eerst de milieueffecten moet bekijken en op basis daarvan nieuwe
normen voor geluidsoverlast en slagschaduw moet vaststellen.

van toepassing zijn op het desbetreffende windpark. Het proces hoeft hier dus niet stil te
liggen, zolang er met omwonenden overeenstemming kan
worden bereikt. De druk is nu
in elk geval van de ketel. Wethouder Erik van Zuylen liet in
de afgelopen raadsvergadering
weten dat na de vakanties de
strategie voor het vervolg wordt
bepaald.
Dorpsoverleggen
Wethouder Erik van Zuylen
(duurzaamheid) en Gert Jan
Schotanus (Wijken en Kernen)
hebben vorige week ook overleg
gehad met de vijf dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude.
Hiermee is een eerste stap gezet
naar herstel van de relatie. Die
was naar aanleiding van communicatieproblemen rond het
onderwerp RES en windturbines op een dieptepunt beland.
Nu de druk van de ketel is rond
beslissingen over de opwekking
van wind- en zonne-energie is
er ook meer tijd om weer nader
tot elkaar te komen.

Ook in Alphen is nu meer tijd
om met inwoners om de tafel te
gaan over locaties voor windmolens en zonneweides.
Voor de algemene regels die in
Nederland nu worden gehanteerd had volgens Europese wet-

geving eerst een planmilieueffectrapport (planMER) moeten
worden gemaakt. De overheid
moet zo’n planMER nu alsnog
eerst maken en op basis daarvan nieuwe normen voor onder
andere geluidsoverlast en slagschaduw, voordat nieuwe wind-

molenparken kunnen worden
gebouwd. Het proces hiervoor
wordt nu gestart, maar duurt
naar verwachting een kleine
twee jaar.
Hoe verder in Alphen?
Voor Alphen aan den Rijn be-

Even een moment stilstaan

tekent dit concreet dat gewacht
kan worden tot de overheid met
nieuwe normen komt. Maar er
is ook de mogelijkheid om als
gemeenteraad in een bestemmingsplan met eigen normen
te komen, mits goed wordt uitgelegd waarom die normen dan

planMER RES 1.0
Een veel gestelde vraag is of de
planMER van RES 1.0 nog wel
geldig is na de uitspraak van de
Raad van State. Volgens Van Zuylen gaat het in die rapportage
niet alleen over de milieueffecten van opwekking van energie,
maar om tal van andere belangrijke onderwerpen die van belang zijn in de energietransitie,
zoals bijvoorbeeld warmtewinning. Het heeft dus ook zeker
zin om het plan op alle andere
onderwerpen dan windturbines
te bekijken en er zienswijzen op
in te dienen. Het planMER ligt
tot 1 oktober ter inzage.
Meer informatie is te vinden op
wijzijnon.nl.

Ik ben de laatste 2 dagen begonnen met mediteren om weer mijn balans te vinden en
dankbaar te zijn. Even mijn moment stilte in de kale, dorre natuur hier waar ik een
boom heb kunnen vinden die door de wind naar voren is gaan staan. De steen onder
de boom leek voor het moment weggelegd, ik kon precies in de lotushouding zitten
op de enige grote steen en Baghee. Onze kleine lieve zwarte hond liep de hele weg
met mij mee en zat gekleefd tegen mijn rug aan tijdens de meditatie.
Weer even bewustwording. Bewustwording dat ik dankbaar ben voor mijn lieve familie, vrienden die er voor mij zullen zijn, mijn huisje in NL, mijn zaterdagen op de
markt in Leiden met de lekkere loempia's van Le Thi (the One & Only) en nog veel
meer. Ik kijk er stiekem weer naar uit om thuis op mijn loungebank te chillen en
weer een leuke baan te vinden die helemaal bij mij past. Wellicht iets voor mijzelf
beginnen maar dat idee zou ik eerst verder willen uitwerken in mijn hoofd. Voor nu
wil ik genieten, genieten en nog eens genieten. De actualiteit bewijst maar weer dat
het echt een gekke bende is overal en het weer zit trouwens ook niet mee in delen
van Nederland (helaas).

Er gebeurt momenteel veel op de wereld, wellicht iets teveel. We zijn met zijn allen
bezig om het leven weer volop op te pakken en willen het liefst zo snel mogelijk het
gehele Covid gebeuren achter ons laten. Surprise, het blijkt net zo hard weer terug te
keren en veel lijkt weer op slot te gaan en we hopen dat er geen lockdown komt wereldwijd. Het zou nog eens wat zijn een lockdown nadat het merendeel van de populatie is ingeënt. Blijkbaar zijn de vaccins ook niet voldoende resistent tegen het virus
en in de media wil ook niemand meer geloven. Wanneer je het nieuws aanzet om
toch nog enigszins op de hoogte te blijven van de laatste updates word je niet vrolijker wanneer je ziet dat er in Duitsland al talloze mensen zijn verdronken door enor- Als klap op de vuurpijl is vandaag (16 juli) mijn allerliefste moeder jarig. Mam, als je
me wateroverlast... en dat hartje 'zomer'. Is toch niet te bevatten?
dit leest: Ik hou heel veel van je en je bent de liefste en schattigste moeder van de wereld! Ik zou je nu even willen knuffelen . Ik ga op je proosten en dat je nog vele geDan hakt het nieuws in dat Peter R de Vries het niet heeft gered en persoonlijk baal- zonde, gelukkige jaren tegemoet mag gaan en dat we maar gauw samen naar Mexico
de ik enorm van dat nieuws, want ik had zo gehoopt dat deze man het zou redden... kunnen reizen! Ik kijk er nu al naar uit. S'agapo poli!!
Geen Peter meer bij RTL Boulevard, geen misdaadverslaggever die niet bang was om
zijn mening te uiten. Het is onrechtvaardig dat hij op deze wijze is heengegaan en PS: bedenk 5 dingen waar je echt dankbaar voor bent en waar je niet zonder kan…
dat de daders nog vrij rondlopen. In welke wereld leven we in godsnaam, waar gaat
het heen en waar doen we het allemaal voor? Waar doe jij het voor?
Liefs, Anthoula

😊

