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'Kijken naar het verleden
is leren voor de toekomst'

Woensdag 4 augustus
Op woensdag 4 augustus van
14.00 uur tot 17.00 uur kunt
u een rondje lopen door het
Zwaantje en de borden bekijken.
U bent ook welkom bij Jan en
Annie van Dijk, Rijndijk 332 en
de familie Heemskerk, Rijndijk
201. Jan is van de mooie verhalen, Annie schenkt goede koffie
en thee. In het huis van de familie Heemskerk, die hier al vanaf 1980 wonen en wat vroeger
het huis van schilder Koot was,
was in de oorlog een school gevestigd. Mogelijk heeft u of één
van uw ouders wel in dit huis
op school gezeten.
Woensdag 28 juli en
11 augustus
Op woensdag 28 juli en woensdag 11 augustus kunt u een
rondje Groenendijk doen en
staat er koffie en thee klaar in de
Bernarduskerk. Weer van 14.00
uur tot 17.00 uur. Ook daar zijn
er voldoende verhalen om met
elkaar te delen. Het is ook een
mooi rondje om met je kleinkinderen te lopen. Het is rolstoelvriendelijk en ook met de
scootmobiel goed bereikbaar.
Op een regenachtige dag gaat
het gewoon door, want er is altijd wel een plekje om droog te
zitten.

De 'banners' zoals u ze kunt zien staan met de aankondigingen. Foto Diana Baak
door Diana Baak

verteld wat dat was. Je kunt er
een wandel- of fietstocht langs
maken. De dranghekbanners en
borden blijven tot 27 september
staan of hangen.

Op drie woensdagen stellen inwoners en de Bernarduskerk hun deuren open om met elkaar verhalen uit
te wisselen. De buitententoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog die op borden en banners is te vinden Het was eigenlijk de bedoeling,
op plekken langs de Oude Rijn vormt het vertrekpunt. dat deze borden er vorig jaar al
Kijken naar het verleden is leren voor de toekomst Misschien
heeft u dit ook gelezen op de
banners en borden, die op diverse plaatsen in onze gemeente
staan. Hierop staan herinneringen aan en foto`s van de Tweede

Wereldoorlog en de bevrijding.
De borden staan nu op historische locaties opgesteld. In de
oorlog heeft op die plek iets
plaatsgevonden en op de dranghekbanner of het bord wordt
samen met een foto uit die tijd

Hartelijk welkom, want kijken
naar het verleden is
leren voor de toekomst…

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

zouden staan vanwege de 75-jarige herdenking van het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
Maar vanwege de corona-epidemie ging dit niet door. Dit
jaar durfde men het wel aan om
de borden te plaatsen. Borden,
waaraan verhalen verbonden
zijn, die we niet willen en mogen vergeten.
Ook al zijn er steeds minder
mensen, die de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding daadwerkelijk hebben meegemaakt;
velen van ons kennen toch de
verhalen van hun ouders en/
of grootouders. Verhalen, die
we soms graag willen delen of
doorvertellen. Daar willen wij
u de gelegenheid voor geven
en daar doen we ons huis, onze
tuin en de kerkdeur voor open.

Ahbeugelsdijk.personeelstool.nl

Albert Heijn Beugelsdijk
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag - zaterdag: 8-20 (vrijdag 21) - Zondag: 12-19
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Familieberichten
Papa's sterven niet
ze glijden hooguit naar de overkant
ze leven verder in wie blijft
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid
Papa's sterven niet
Ze blijven altijd in de buurt
Je ziet hen in de spiegel
in een stukje van jezelf
Je voelt hen in de pracht die leven heet
Papa's sterven niet
Ze worden bewaarders van de tijd
Met grote bewondering, liefde en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben je los moeten laten

Cornelis (Kees) Rietveld
Hazerswoude, 27 augustus 1948
Koudekerk aan den Rijn, 19 juli 2021
Marianne
Jessika en Elisabet
Gabriel
Paula en Roy
Asmae, Antar, Jade
Michaël c
Michelle en Fernando
Owen, Evy
Julio
En verdere familie
De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 24 juli plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
De Deel 53
2396 EW Koudekerk aan den Rijn

Als je iets wilt
dan moet je gewoon beginnen
en je ziet wel hoe ver je komt
“Als je maar begint”

Sarah Jongejan
Uitvaartbegeleiding

Na een mooi en intensief leven is,
omringd door zijn gezin, in de leeftijd
van 82 jaar overleden mijn geliefde man,
onze lieve zorgzame vader, schoonvader en
onze allerliefste opa

Leonardus Quirinus
van der Poel
- Leo 10 februari 1939

22 juli 2021

Annie van der Poel - Bisschop
Ronald en Luciënne, Lotte, Daan
Annette en Peter, Britt en Jeffrey, Suze, Max
Westeinde 25
2391 JA Hazerswoude Dorp
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden
op dinsdag 27 juli op het parochiekerkhof.

0172-601156
www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

Hartverwarmend was het dat zovelen ons
terzijde stonden bij het afscheid van onze
moeder en oma

Hillegonda Margaretha
van de Velde - Bakker
- Gonnie -

Het is fijn om te weten dat zij niet alleen
voor ons maar ook voor anderen veel heeft
betekend.
Het was mooi om zoveel fijne reacties, in
welke vorm dan ook, te mogen ontvangen.
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Ik woon sinds 1962 in Nederland.
Mijn man Harold kon hier een prima
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in
Den Haag. Voor ons een unieke kans op
een mooie toekomst.
Harold en ik kregen vier jongens
en drie meisjes. We zijn een heel gelukkig gezin en al onze kinderen hebben het
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel
van heimwee naar Indonesië.
Als ik overleden ben word ik
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar
Bali om bij Kubutambahan mijn as over
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen
mens voor in de Hollandse klei.”
Nanda Gatsonides

Kinderen en kleinkinderen
Hazerswoude, juli 2021

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

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

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

www.degedenkgroep.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

Groene Hart Koerier
woensdag 28 juli 2021
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Column van Sarah Jongejan
Waarom deze column?
Allereerst vind ik het fijn om te schrijven.
Papier is geduldig en daarnaast wil ik u, als
lezer, graag informeren over bijzondere gebeurtenissen in “uitvaartland”.

Duidelijk beschreven
Meneer had het duidelijk beschreven en besproken met zijn gezin.
Niet dat hij, volgens zijn eigen zeggen, zo bijzonder was.
Hij leed ook niet aan een bijzondere ziekte en er was ook geen sprake van een bepaalde erfelijke aandoeningen binnen zijn familie.
Hij vond het een mooi gebaar om “zijn lijf” na zijn overlijden aan
de wetenschap na te laten.
‘Misschien kunnen artsen en studenten nog wat van mijn lichaam
leren’. Hij had alles geregeld: een handgeschreven en ondertekende verklaring en deze aangemeld bij het anatomisch instituut. Ook
wilde hij zijn organen en weefsel afstaan voor donatie. ‘Ze mogen
alles van mij hebben hoor, alles voor het goede doel en een gunstige bijkomstigheid is dat er geen uitvaart komt, dus beter voor het
milieu en kostenbesparend’.
TELEURSTELLING
De telefoon gaat.
Meneer is thuis overleden en of ik wil komen om de uitvaart te regelen. Ik hoor het verhaal over de laatste wens van meneer. Mijn
eerste gedachte is: ‘Misschien willen de nabestaanden wel een herinneringsplechtigheid voor hem. Zonder hem weliswaar, maar er is
van alles mogelijk om toch een plechtigheid te houden’.

‘Ze wilden hem niet Sarah, ze hebben een overschot aan lichamen en aan
zijn organen hebben ze ook niets zeggen ze’.
Toch een uitvaart
Dus de uitvaart wordt toch besproken. Het is een moeilijk gesprek
voor het gezin. De teleurstelling is groot. Meneer zijn laatste wens
kon niet in vervulling gaan. Ze hebben nooit met elkaar besproken
hoe hij zijn uitvaart zou willen. We praten verder en naar mate het
gesprek vordert, en het gezin over hem vertelt, wordt het steeds
duidelijker hoe zijn uitvaart eruit komt te zien.
Bescheiden en met alleen zijn gezin.
Bescheiden, net zoals hij zelf was. En, ook al vond hij zichzelf niet
zo bijzonder, heb ik hem, door alle verhalen, als een uniek en bijzonder mens mogen leren kennen.
www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

De cursussen van Creatief
Rijnwoude starten weer op
dinsdag 21 september 2021
We zijn heel blij dat we na de lange lockdown weer samen mogen
tekenen en schilderen.
CURSUSINFORMATIE
De lestijden:
Ellen de Jong
dinsdagmiddag

van 14.00 tot 16.30 uur
dinsdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur *
Hans Verbeek
woensdagmiddag

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken waarvoor u
bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Meer weten over klachten en hoe die te verhelpen? Kijk op
www.thuisarts.nl.
KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Onder Kindermishandeling verstaan we elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele
mishandeling of verwaarlozing vallen eronder. Ook al denk je niemand te kennen in jouw omgeving, toch zijn er per jaar ongeveer 120.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling en naar
schatting overlijden jaarlijks ongeveer 65 kinderen aan de gevolgen daarvan.
VERSCHILLENDE SOORTEN MISHANDELING
Je denkt bij mishandeling aan slaan of knijpen, maar een kind chronisch negeren en geen aandacht of liefde geven, valt ook onder mishandeling (emotionele verwaarlozing). Ook als een kind
alleen maar vernederd wordt, te vaak wordt uitgescholden of bang wordt gemaakt is er sprake
van mishandeling. Niet als het één keer gebeurt, maar wel als het vaker voorkomt en als het kind
zich thuis niet meer veilig voelt.
HUISELIJK GEWELD
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden zijn.
MISHANDELING HERKENNEN
Bij het herkennen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling speelt het ‘niet pluis’ gevoel een grote rol. Je ziet regelmatig je buurmeisje op rare tijden buiten lopen met een behuild
gezicht, hoort door de muren heen haar moeder schreeuwen of de ouders op elkaar schelden
waar het kind te vaak getuige van is. Of je ziet in de speeltuin dat de oppas een kind meerdere
malen hardhandig aanpakt en angst op het gezicht van het kind. Je ziet het en voelt: dit klopt niet!
VEILIG THUIS
Maar wat dan? Het is altijd lastig om naar de betreffende buren, hun kind of de oppas af te stappen, hoewel dat niet eens zo’n slechte eerste stap is. Het gesprek aangaan is altijd lastig en je wilt
niemand ten onrechte beschuldigen. Maar op een rustig moment een gesprek aangaan en beschrijven wat je hebt gezien of gehoord kan altijd. ”Door de dunne muren hoorde ik jullie gisteren en vanochtend op elkaar schelden. Vorige week ook al. Gaat het goed met jullie?” Want zoals
men ook in het SIRE spotje zegt ‘het houdt niet op, niet vanzelf’.
MASKER 19
Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen ook bij de apotheek om hulp vragen door het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker of assistente zal daarop aangeven u gehoord en begrepen te hebben en probeert aan de hand van wat u zegt of hoe u zich gedraagt op te maken of
er direct gevaar dreigt. Zij zal daarop actie ondernemen. Als het slachtoffer alleen is, wordt samen met de apotheker in een aparte ruimte naar Veilig Thuis gebeld. Wanneer het slachtoffer niet
alleen is, neemt de apotheker zelf contact op met het advies- en meldpunt.
HULP
Hoe kan je helpen? Als je geen politieagent bent of een andere professioneel die de situatie aankan, ga dan niet in het heetst van de strijd zelf ingrijpen. Hou jezelf uit de problemen. Bij twijfel
of ergens sprake is van mishandeling kan je altijd en laagdrempelig telefonisch overleggen met
Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Dit kan ook als je vermoedt dat er geen sprake is van opzet,
of als je niet zeker weet of er wel sprake is van kindermishandeling. De medewerker kan advies
geven over wat je kunt doen om te helpen. Je kunt (anoniem) contact opnemen met een onderstaande organisaties.
VEILIG THUIS: 0800-2000
De Kindertelefoon: 0800-0432 (gratis) of praat via de chat met een hulpverlener.
De politie: 0900-8844. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
van 13.00 tot 15.30 uur
Conny Kruithof
woensdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur
Open Atelier
donderdagochtend
van 10.00 tot 12.30 uur
			
De cursussen bestaan uit 12 lessen van tweeënhalf uur. De eerste les start in de week van 20
september 2021, de laatste les
wordt gegeven in de week van

13 december 2021. In de herfstvakantie (de week van 18 oktober 2021) is er geen les. De cursus van de dinsdagavond is een
serie van 4 lessen met een optie op 2x4 vervolglessen, speciaal bedoeld voor mensen die
nog willen uitzoeken of dit iets
voor hen is.
Alle cursussen vinden plaats in
het creatieflokaal van dorpshuis
De Som in Hazerswoude Rijndijk.

Informatie algemeen
Wil je meer informatie over
onze docenten en de kosten van
de cursussen, stuur dan een email naar: creatiefrijnwoude@
gmail.com Je ontvangt dan onze
Nieuwsbrief en inschrijfformulieren met alle details.

4

Groene Hart Koerier
woensdag 28 juli 2021

Verschil moet er niet zijn,
verschil moet je maken…
….

Spreekt dit je aan én ben je en
haarstylist, lees dan verder

In ons team van 7 kapsters is er ruimte
voor nieuw bloed en frisse ideeën.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Supergemotiveerd
• Je klant is koning(in)
• Je kent alle kleuren van de regenboog en durft ze ook toe te passen
• Je weet wat doorvragen is
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als stylist in een salon
WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Een functie voor 20-38 uur
• Een gezellige warme sfeer met leuke collega’s
• Veel, heel veel trainingen en coaching
• Je doet het niet alleen maar juist samen
• Een salon die met nieuwe technieken en trends durft om te gaan
• Een salon die al bijna 30 jaar toonaangevend is
• Veel vaste klanten
• Een marktconform salaris en voorwaarden
Denk je dat dit op je lijf is geschreven? Solliciteer dan snel,
mail je gegevens naar info@dekapperz.nl of via WhatsApp naar 06-37642678
Als je nog vragen hebt bel 071-3414753 vraag naar Astrid.

We vinden het leuk als je wat foto’s mee stuurt van eigen werk waar jij trots op bent!

Hondenuitlaatservice 'Mee
Met Mara' gecertificeerd met
dierenwelzijnskeurmerk
Dierbaar
Hondenuitlaatservice 'Mee Met Mara' uit Hazerswoude-Rijndijk
is erin geslaagd om als een van de eerste hondenuitlaatservices
in Nederland het Dierbaar-keurmerk in de wacht te slepen.

Zonnebloemregio
Rijnwoude-Zuid zoekt
bestuursleden

Dierbaar is een keurmerk voor
de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting,
hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de
ondernemer. Van de vele honderden bedrijven die werkzaam
zijn in de huisdierensector, beschikken er nog geen tachtig
over zo’n certificaat.

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.

Mara Neuteboom, eigenaar van
Hondenuitlaatservice Mee Met
Mara: “Ik vind het erg goed dat
er een keurmerk is waarmee ik
als uitlaatservice kan laten zien
dat ik aan de gestelde eisen voldoe. Ik moest met mijn bus
waar ik de honden in vervoer
naar een speciale keuringsdag
komen. Daar was een Dierbaarinspecteur die alles helemaal
doorgelicht heeft. Zij controleerde hoe ik de honden vervoer

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.
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.

en verzorg, of ik de juiste papieren heb en vaste protocollen
gebruik. Dat bleek helemaal in
orde en nu zit er dus een prachtige sticker met Dierbaar-keurmerk op mijn bus! Zo fijn dat
ik mijn klanten op die manier
de zekerheid kan geven dat hun
huisdier in goede handen is.”
Over het Dierbaar-keurmerk
Het Dierbaar-keurmerk is een
initiatief van Dibevo, de branchevereniging voor de huisdierensector. Het bevorderen van
het welzijn van gezelschapsdieren is een van de belangrijkste non-profit-doelen van de
brancheorganisatie. Kijk voor
meer informatie over Dibevo op
www.dibevo.nl.
Meer informatie over Dierbaar
is te vinden op
www.dierbaar.nl.

Groene Hart Koerier
woensdag 28 juli 2021

Zie ook info elders in deze GHK.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
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van deze rubriek:
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Parochiekern,
meente
en
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beide
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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
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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
In de Ontmoetingskerk zijn per
viering ca. 70 bezoekers welkom. U hoeft u niet meer vooraf aan te melden. Wel wordt bij
binnenkomst uw naam opgeschreven. Mondkapjes zijn niet
langer verplicht. In de kerkzaal
wordt u verzocht nog steeds
anderhalve meter afstand te
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 1 aug. 10.00 uur:
Dominee Willem Biesheuvel.
Thema: Vuur.
Zondag 8 aug. 10.00 uur:
Dominee A. Verburg uit Leiden.
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. Het thema voor 1 augustus
is ‘Vuur’. In de bijbel wordt dat
woord vaak verbonden met het
louterende oordeel van God.
Wij gaan op onderzoek uit of dit
vuur ook ons nu nog louteren
kan. Wij lezen o.a. uit Daniël 3:
het verhaal van drie principiële
mannen die, precies omdat ze
principieel blijven, op last van
Koning Nebukadnessar van Babel in een brandende oven worden geworpen.
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. De Brugkerk staat
open op de woensdagen 28 juli
en 11 augustus. In de Ontmoetingskerk bent u welkom op de
woensdagen 4 en 18 augustus.

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 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 3 en 31 augustus om 12.00
uur op 20 juli en 17 augustus
om 18.00 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.
OPEN HUIS
Na een lange periode, waarin we
elkaar niet konden ontmoe¬ten,
openen we op dinsdagmorgen 3 augustus weer de deuren van Onder Dak voor een gezellige ochtend met een praatje
en een spelletje. Wij 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 of Gerda
Kroon tel. 0713415116 – gerda.
kroon@pknkoudekerk.nl
ZOMERZANGAVOND
Op woensdag 4 augustus om
19.00 uur is er een zomerzangavond op het parkeerterrein
van de Ontmoetings¬kerk, zoals het er nu uit ziet de enige dit jaar. Met het woord
BuitenGe¬woonZingen 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.

NAAR DE BERNARDUSKERK VOOR EEN VIERING
OF OPENSTELLING
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.
Zondag 8 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering waarin pastoor Visser voorgaat. Enkele
koorleden zullen zingen o.l.v.
Dhr. Mattijs Vijverberg. De organiste is mevr. Anne–Marie
de Groot-Wesselingh. Aanmelden van tevoren is wel prettig,
maar het hoeft niet. Dit kan via
telefoonnummer 071-3414210
of email-adres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl. De
regels betreffende het afstand
houden, zijn nog steeds van
kracht.
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.
KIJKEN NAAR HET
VERLEDEN IS LEREN VOOR
DE TOEKOMST
Misschien heeft u dit ook gelezen op de borden, die op diverse plaatsen in onze gemeente staan. Op deze borden staan
herinneringen aan en foto`s
van de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding. Verhalen, die
we soms graag willen delen of
doorvertellen. Daar willen wij u
de gelegenheid voor geven en
daar doen we ons huis, onze
tuin en de kerkdeur voor open.
Op woensdag 4 augustus van
14.00 uur tot 17.00 uur kunt
u een rondje lopen door het
Zwaantje en de borden bekijken. U bent tevens welkom bij
Jan en Annie van Dijk, Rijndijk
332 en de familie Heemskerk,
Rijndijk 201. Jan is van de mooie
verhalen, Annie schenkt goede
koffie en thee. In het huis van
de familie Heemskerk, die hier
al vanaf 1980 woont en vroeger
van schilder Koot was, was in
de oorlog een school gevestigd.
Op woensdag 28 juli en woensdag 11 augustus kunt u een
rondje Groenendijk doen en
staat er koffie en thee klaar in de
Bernarduskerk. Weer van 14.00
uur tot 17.00 uur. Ook daar zijn
er voldoende verhalen om met
elkaar te delen. Het is rolstoelvriendelijk en ook met de scootmobiel goed bereikbaar. Op een

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 1 augustus 09.30 uur Geen dienst;
18.00 uur Geen dienst
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 1 augustus 10.00 uur
Ds R. Steenstra, Wassenaar
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 1 augustus 09.30 uur Ds P. Mulder
en 18.00 uur Leesdienst
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 1 augustus 09.00 uur
Eucharistieviering met zang van de cantores.
Voorg. Past. L. Peeters
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 1 augustus 09.30 uur
Geen dienst!
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 1 augustus
09.30 uur Ds J. Smit, Katwijk aan Zee
18.30 uur Ds D.C. Floor, Ede

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).

regenachtige dag gaat het gewoon door, want er is altijd wel
een plekje om droog te zitten.
Hartelijk welkom, want kijken
naar het verleden is leren voor
de toekomst.
De pastoraatgroep
(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat in de Chopinlaan 10 is er voor o.a. vra-

gen, aanmelden voor vieringen,
het opgeven van misintenties en is bereikbaar per mail:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of per telefoon 0713414210. Dit telefoonnummer
is doorgeschakeld, dus graag
even geduld.
Intenties kunnen ook per briefje
in de brievenbus van het secretariaat gedaan worden.
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Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Grillham - Grillworst
Runderrollade

€ 4.99

Vlugklaarpakket:

4 Slavinken
4 Roomschijven

€ 8.49

Argentijns
haasje

Uit eigen keuken:

Rundvleesslaatje

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

i.v.m.
ie
vakant
O P= O P

1.99

€ 1.49
Altijd lekker:

Gem. Kipreepjes
500 gram

€ 4.99
Aanbiedingen zijn geldig van
26 t/m 31 juli 2021

Ambachtelijke slagerij De Vries

Aanbieding van 29 juli t/m 4 augustus:

Hartige snacks en zoete koeken

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

tweede voor

1,-

U krijgt de voordeligste voor 1 euro

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Kijk eens binnen in de molen
De zomervakantie is begonnen! Bent u van plan om er deze zomer op uit te gaan met
de fiets? Kom dan eens langs bij Wipstelling Korenmolen Nieuw Leven in HazerswoudeDorp. Diverse fietsroutes door het schitterende Groene Hart leiden u door de Dorpsstraat,
waar de molen al meer dan 200 jaar een prominente plek heeft.
De molenaars geven u graag een
rondleiding door de enige wipstellingmolen in Nederland die
nog als korenmolen in gebruik
is. Via de maalzolder komt u op
de stelling waar u een schitte-

rend uitzicht heeft en de wieken
van dichtbij kunt bekijken. Als
u geluk heeft en er voldoende
wind is, kunt u bovendien met
eigen ogen zien hoe het maalproces in zijn werk gaat.

Thuis bakken?
Uw rondleiding door de molen
sluit u natuurlijk af met een bezoek aan de molenwinkel. Hier
vindt u een uitgebreid assortiment producten om mee te bak-

ken, waaronder diverse soorten
bloem en meel, broodmixen en
kant-en-klare mixen voor cake
en koek. Heeft u vragen over
brood of banket bakken? Stel ze
aan de vrijwilligers. Zij zijn altijd in voor een praatje en hel-

pen u graag verder.
De molen en de winkel zijn
elke zaterdag geopend van 9.00
tot 15.00 uur. Meer informatie
vindt u op de website:
www.molennieuwleven.nl.

Groene Hart Koerier
woensdag 28 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

AC

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

& Bewuster Bewegen Praktijk v.

Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-

Oefentherapie Mensendieck, bekkenoe-

ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-

fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie

2032056.

Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM

&

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

06-23517778.

marleen@bewusterbewegen.nl,

& Acupunctuur Van der Schouw, prak-

www.bewusterbewegen.nl

tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie

(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude

Tel. 06-20068569.

Dorp, tel. 071-5610407

& Praktijk voor Homeopathie Caroline

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

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen

Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.

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

Tel. 071-7400840.

3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

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
Zat
Nog voel ik die krampachtige vuist van de hoofdredacteur van de
GHK in mijn nek: de censuur heeft veel uitingsvormen, maar de
knuisten van Alphense censor zijn hard. Ik was er helemaal klaar
mee! Dat gekonkel van de beroeps-opportunist en querulant Jan
Nagel, dat gemierenneuk en quasi-charitatief gejengel van Henk
Krol, dat gejojo en kameleon-gedrag van ene Joost Eerdmans, dat
gekoketteer van de malloot en notoire narcist Thierry Baudet, dat
‘hoor-mij-eens-gekoeterwaals van Sylvana Simons, dat ik-pik-tochwel effuh-lekker-die-zetel-mee (én de fnanciën) van Liane den
Haan, dat ik-ben-nu-eenmaal-een onbehouwen-beer van de Big
Mamma van de BoerBurgerBeweging...dat complete gezeik van al
die andere praatjesmakers die zich nu luidruchtig roeren in die
blauwe stoelen met dat toch wel indrukwekkende logo: Tweede
Kamer der Staten Generaal. En verdraaid nogantoe, alsof we niets
anders aan onze gekwelde koppen hebben hangen, daar komt de
enige echte Zwarte Piet-bestrijder uit de touwen. Quinsy Gario wilde aanvankelijk alle zwarte Nederlandse kinderen beschermen tegen allerlei onheuse bejegeningen tijdens de ons zo geliefde decembermaand en voorts alle racisme met wortel en tak uitroeien
en nu blijkt - althans beweert een overigens blank onderzoeksbureau - dat Quinsy zelf ook wel degelijk beschikt over rafelige randjes. Reactie van Quinsy: racistisch Nederland juicht als... Nou nee,
ik vermoed dat de zaak iets anders in elkaar steekt.
Ik ben het zat; of het nu gaat over Omo-witte, blanke, getinte, gekleurde of zwarte volksvertegenwordigers... het maakt me helemaal
niet uit wat ze ook maar in hun DNA-structuur herbergen: ze moeten het dualisme gestalte geven. Ze moeten de regering met verstand van zaken controleren, ze moeten - in duidelijk Nederlands
- gewoon hun werk doen!. En als die nieuwe splinterpartijen zich
slechts verliezen in onbenullige machtsspelletjes, in inhoudsloos
gekissebis, in ordinaire vliegenafvangerij... laat Nederland dan in
vredesnaam zeggen: ‘minder dan tien zetels... ? weg wezen!’ Irritante splinterpartijen kan je met een efficiënte pincet probleemloos
elimineren
Ik had een heel rijtje scheldwoorden op de kade staan voor de fanatici die zich via populistische quotes en andere loze beloftes richting de volksvertegenwoordihging en dus naar een aantrekkelijk
jaarsalaris hadden gesjoemeld.
Mijn censor beet me echter toe: moeten we het dan aan de Mark’s,
de Wopke’s, de Hugo’s, de Sigrid’s, de Lilian’s, de Jesse’s en de Geerten overlaten. Vervolgens snauwde hij met toe: heb je wel eens gehoord van de uitdrukking ‘van Scylla in Charybdis komen’ (van de
regen in de drup!).
Ik stond even met een mond vol tanden, maar al spoedig realiseerde ik me dat de laatste groep wel de nodige slippertjes acter de
rug heeft, maar ontegenzeglijk over een zekere staat van dienst beschikt.
Maar goed, de scheldwoorden moesten weer terug naar het Woordenboek van de Platte Taal (Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar) en
naar alle waarschijnlijkheid heeft de bewaarder van de goede zeden en normen mij gevrijwaard van juridische procedures. Maar...
ik blijf erbij dat de politeiek tinnegieters die onze democratische
systeem de laatste jaren teisteren heel snel een ongelooflijke schop
onder het bekende achterwerk waard zijn. Waarvan akte
Wist
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De Haas Benthuizen

De crowdfundactie voor het gootsysteem op Korenmolen De Haas is afgerond en
heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 6.111,90. De aanleg van de goot is enige
weken geleden van start gegaan.
							
Via het Molenfonds van de Ver- Daarin wordt het regenwater
eniging De Hollandsche Molen van het bovenste deel van de
is op 1 april een crowdfundactie molen opgevangen en via revan start gegaan om geld bijeen genpijpen afgevoerd naar de bete brengen voor de aanleg van gane grond. Het onderste deel
een gootsysteem op de stelling van de molenromp blijft daarvan de Korenmolen De Haas.
door droger en de liggers en

de schoren van de stelling gaan
veel langer mee.
Nadat bedrijven, omwonenden
en vaste donateurs waren aangeschreven en in heel Benthuizen een flyer was verspreid, bedroeg, bij het beëindigen van de

Nog één week om je aan te melden
voor tuinedi�e Gluren bij de Buren
Acts en tuineigenaren hebben nog tot 1 augustus de kans
om zich in te schrijven voor de derde edi�e van
Gluren bij de Buren. Ieder soort tuin of act is
welkom om deel te nemen
Zondag 5 september worden tussen 12.00 – 17.00 uur
muzikanten, dansers, theatermakers en cabare�ers
in het zonnetje gezet in weelderige tuinen verspreid
over de gemeente
Enthousiaste acts en tuineigenaren kunnen zich
aanmelden via: www.glurenbijdeburen.nl

crowdfundactie eind juni, het
totaal bijeen gebrachte bedrag €
6.111,90.
Zowel de verwachtingen als het
streefbedrag van € 5.000,- zijn
daarmee flink overtroffen.
Het doet het bestuur en de vrijwilligers van De Haas goed om
te zien, dat de belangstelling
groot is om Korenmolen De
Haas --- het icoon van ambachtelijk Erfgoed in Benthuizen --in goede staat te houden!

Bij het Erfgoedfonds van de gemeente Alphen aan den Rijn is
voor deze verduurzaming een
subsidie aangevraagd van €
5.000,-. Inmiddels is deze goedgekeurd en uitbetaald.
De bijeen gebrachte bedragen
via het Molenfonds en het bedrag uit het gemeentelijke Erfgoedfonds zorgen ervoor, dat
vrijwel het gehele bedrag voor
de aanleg van de goot (€ 11.137,) beschikbaar is.
Het bestuur van de Stichting
Korenmolen De Haas bedankt
alle gulle gevers hartelijk voor
hun financiële bijdragen.
De aanleg van het gootsysteem
is enkele weken geleden gestart.
Het houten frame, waarin de
zinken goot later zal worden
aangebracht, is inmiddels gereed, zoals op de foto goed te
zien is. De afwerking zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
Momenteel is vanwege de coronamaatregelen een bezoek aan de molenstelling niet mogelijk. Gaat u
vooral eens een kijkje nemen als het
gootsysteem helemaal gereed is en de
anderhalve-meter-regel straks is afgeschaft.

HK Tuin en Potgrond / Kooter Handelsonderneming is leverancier van
(bemeste) tuinaarde, potgrond, zand, schors en diverse andere tuin benodigdheden. Wij leveren, met divers eigen vervoer, aan de boomkwekerij, hovenier en steeds vaker ook aan de particuliere sector.
Binnenkort ontstaat er bij ons een vacature
voor een full time enthousiast

commercieel medewerker (m/v)
De werkzaamheden bestaan uit:
- Het onderhouden van contacten met onze klanten en leveranciers.
- Het maken van bestelopdrachten
- Het beantwoorden van binnenkomende mails.
- De goederenstroom en kwaliteit hiervan op peil houden.
- Planning van de ritten maken.
- Advies uit kunnen brengen aan zowel een
kweker/hovenier als particulier
We zoeken een gemotiveerde, enthousiaste medewerker (m/v).
Het liefst iemand met ervaring vanuit de boomkwekerij of hovenier
sector die bekend is met teelt van diverse planten. Een flexibel persoon,
prettig in de omgang, die aanpakt en stress bestendig is. Geen 9 tot 5
mentaliteit.
Wij bieden een hele afwisselende baan in een klein gezellig team, met
goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Bel Aard-Jan, 0172-214401, of mail ons info@kooter-bv.nl
De voorkeur gaat uit naar iemand woonachtig in Boskoop, of omgeving.

Belgiëlaan 11 - 2391 PH Hazerswoude
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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.

Tweede kamp BSO Superstijn weer een groot succes!

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:

De weersvoorspellingen waren goed, de tenten stonden klaar, ouders hadden de pannenkoekenbeslag al in huis,
de activiteiten waren verzonnen, wij waren er klaar voor! Op 19 en 20 juli was BSO Superstijn (Junis Kinder- Kern coördinator Koudekerk:
Jolande@actief-rijnwoude.nl /
opvang) uit Hazerswoude-Dorp even op een andere locatie.

06-22168847/ Jolande van Wetten

Voor het kamp trokken ze naar
de buren en mochten ze gebruik maken van een gedeelte
van het veld van zwembad de
Hazelaar.
Wel even bouwen natuurlijk!
Een gezellig tentendorp, 6 grote tenten en 4 kleine tentjes,
lange tafels en banken, 3 partytenten en een gezellige speeltent stonden in de hoek van het
grote grasveld. Iedereen had er
zin in en met gezonde spanning kwamen de 32 kinderen
een voor een binnendruppelen. Na een afscheidsknuffel
van hun ouders gingen zij op
zoek naar hun tent om daar te
ontdekken met wie ze allemaal
in de tent zouden slapen en zo
om 9:00 uur konden wij beginnen met de opening.
Hou ze bezig!
Na een ontruimingsoefening
(moet ook gebeuren) hadden ze
leuke spelletjes zoals tikkertje,
kringspellen, smokkelspel, iemand is hem, niemand is hem
en tussen de spelletjes door
stond er heerlijk fruit klaar en
waren de kinderen vooral in de
tenten te vinden. Rond 18:30
uur kwamen verschillende ouders pannenkoeken brengen en
konden ze heerlijk gaan eten en
zich klaar gaan maken voor de

avondspellen.
Ook "enge" dingen
Een leuke quiz "jongens tegen de meisjes", een kampvuur met marshmallows en om
23:15 uur werd er gestart voor
de kinderen die dat wilde met
het spannende spel weerwolven. Na middernacht gingen de
laatste kinderen naar de tent,
nog even keten, kletsen, sluipen, maar rond 01:15 uur lagen
bijna alle kinderen op één oor.
De volgende dag werden de
kinderen (pas) om 7:00 uur
wakker en moest de leiding de
laatste tent om 8:15 uur wakker
maken om te ontbijten. Ondertussen werden de tenten leeggehaald en opgeruimd, gingen ze zich klaarmaken voor
de spellen en werd er goed samengewerkt bij een goed potje
trefbal.
Snel naar het einde helaas
In de middag konden de kinderen zich vermaken "in" het
casino. Om 17:00 uur was dan
alweer het einde van het kamp
en kwamen de eerste ouders de
kinderen weer ophalen. Wat
was het weer ontzettend leuk,

laar heel erg bedanken voor de
gastvrijheid, Stek voor het lenen van de tafels en banken,
de ouders voor het bakken van
de pannenkoeken en het hel-

pen met afbouwen van de tenten, maar natuurlijk alle kinderen die met ons mee wilden op
dit te gekke kamp. Op naar volgend jaar!

Kern coördinator Haz. Rijndijk:
Saskia@actief-rijnwoude.nl /
06-24223400/Saskia Heemskerk.

Ommetjes mogen weer”
Zondag 1 augustus bij “Gewoon bij Winny” weer sportief genieten en ontmoeten
Wat zijn we blij dat we weer Ommetjes mogen organiseren. We hebben dit echt enorm
gemist. Komt u ook weer sportief genieten en ontmoeten?
Zondag 1 augustus zijn we te gast bij ‘Gewoon bij Winny’, Hoogeveenseweg 14 Hazerswoude.
Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. Natuurlijk verwachten we
dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM van dat moment. Wordt het te
druk dan verzoeken we u de koffie/thee “mee te nemen”……..
We bieden de volgende activiteiten aan:
➦
Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
➦
Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 45 km.
➦
Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
➦
Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..
Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje fruit mee voor onderweg. Plastic flesjes water gaan we niet meer aanbieden (i.v.m. milieu).

Tarieven
Met Actief pas:
€ 3,-- per persoon.
Met Wandelpas:
€ 4,-- per persoon.
Zonder pas:		
€ 5,-- per persoon.
Dank je wel!
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
wij willen zwembad de Haze- Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”:
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Week in beeld
19 juli 2021

WEEK 30
28 juli 2021

19 juli 2021

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

19 juli 2021

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen is hoger dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.

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.
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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.
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Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
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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
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Reisdocumenten aanvragen niet
mogelijk op 29 en 30 juli 2021
Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

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
erop staat.
Vragen
Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met
team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0172.
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Publicaties
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan
Parkeren Archeon en verkeersontsluiting
Burggooi
Het college van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad op 15 juli 2021 het gewijzigde
bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi heeft vastgesteld. Dit besluit
volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 7
april 2021 van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State (zaaknummer 201908901/1/
R3) over het vaststellingsbesluit van 17 oktober
2019. Hierbij heeft de Afdeling de raad opgedragen
om een aantal gebreken te herstellen, met in achtneming van de overwegingen in de tussenuitspraak, zonder dat daarbij toepassing hoeft te
worden gegeven aan afdeling 3.4. van de Awb.
Deze gebreken hebben betrekking op de motivering van de gebruikte verkeersintensiteiten, de
inrichting van de Renaissancelaan en het akoestisch onderzoek.
Wijzigingen ten opzichte van het op
17 oktober 2019 bestemmingsplan
De wijzigingen hebben geen betrekking op de
verbeelding en de planregels. Alleen in de plantoelichting zijn de paragrafen 1.4, 3.4 en 4.4 gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de
hiervoor genoemde geconstateerde gebreken.
Daarnaast is een gewijzigd akoestisch onderzoek
toegevoegd en een onderbouwing bij de gehanteerde verkeersintensiteiten.
Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit tot vaststelling van het gewijzigde
bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi met bijbehorende bestanden
ligt van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021
ter inzage op de volgende locaties:
- Digitaal is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
via het zoekvak ID onder vermelding van: NL.
IMRO.0484.Aentreearcheon-VA02;
- informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172
Hoe kunt u beroep instellen
Gedurende voornoemde termijn van tervisielegging
(29 juli 2021 tot en met 8 september 2021) kunnen
belanghebbenden beroep indienen tegen het
besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2021, voor
zover het beroep zich richt tegen de wijzigingen
ten opzichte van het besluit van 17 oktober 2019
die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroep richt u
aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een
beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Bentwijck, Benthuizen en besluit hogere
waarden Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht,
bekend dat de gemeenteraad op 15 juli 2021 het
bestemmingsplan ‘Bentwijck’ heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan maakt het oprichten van tweehonderd woningen en een brede school mogelijk.
Daarnaast is het besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) door burgemeester en wethouders
vastgesteld voor twintig woningen in het zuidelijke
gedeelte van Bentwijck. Het raadsbesluit tot vaststelling ligt samen met het bestemmingsplan en
overige relevante stukken, alsmede het besluit
hogere waarden Wgh, van donderdag 29 juli 2021
tot en met woensdag 8 september 2021 voor
iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan en haar grenzen
Het plangebied Bentwijck ligt in de plaats
Benthuizen en bevindt zich ten oosten van de
straten Croesinck en de Bentlanden. In westelijke
richting wordt het plangebied begrensd door het
bedrijventerrein Verbreepark. In zuidelijke richting
wordt het plangebied begrensd door de Bentwoudlaan; in noordelijke richting door de Heerewegh. De
percelen Heerewegh 30 en 34 maken onderdeel uit
van het plangebied. Deze krijgen een woonbestemming. Voor het perceel Heerewegh 30 wordt een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om achttien
woningen mogelijk te maken.
Besluit vaststellen hogere waarden Wet
geluidhinder
Omdat het geluidsniveau op de gevels van twintig
woningen vanwege het wegverkeer op de Bentwoudlaan hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB die staat in de Wet geluidhinder,
wordt gebruik gemaakt van de in de Wet geluidhinder genoemde mogelijkheid om ontheffing te
verlenen van deze voorkeurswaarde tot maximaal
50 dB.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
- Naar aanleiding van zienswijzen zijn o.a. de
volgende
aanpassingen
doorgevoerd:
Artikel 3 van de regels (bestemming ‘Groen’):
- Artikel 3.1 lid c wordt als volgt gewijzigd: ‘c. voetpaden;’ (in plaats van ‘voet- en fietspaden’).
- Artikel 3.2, lid b sub 1 wordt als volgt gewijzigd:
‘3 m voor speelvoorzieningen.’ (in plaats van ‘5 m
voor speelvoorzieningen’).
- Artikel 3.2, lid b sub 3 wordt als volgt gewijzigd:
‘2 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde.’ (in plaats van nu ‘3 m overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde’).
- Artikel 6 van de regels *(bestemming ‘Woongebied’):
- In Artikel 6.2.1 (hoofdgebouwen) wordt het
volgende lid b toegevoegd:
“De op te richten hoofdgebouwen dienen op
minimaal 26,4 meter worden gesitueerd vanaf de
bestaande kavelgrenzen van de woningen de Bentlanden 44 tot en met 78 (even), zoals deze ten tijde
van vaststelling van het bestemmingsplan golden”.
- Naar aanleiding van zienswijzen zijn de volgende
aanpassingen doorgevoerd op de verbeelding:
- De bestemming ‘Groen’ wordt ten oosten van de
Bentlanden verbreed tot 10 meter in het bestemmingsplan Bentwijck en voor een smal gedeelte
(max. 1,1 m) in het zuidelijk deel van het bestemmingsplan ‘Benthuizen’;
- Naar aanleiding van een zienswijze is paragraaf
5.6.2 (milieuzonering) aangepast en is de artikelsgewijze toelichting bij het artikel Woongebied
opgenomen dat het onderzoek is/ dient te worden
uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten
en rekenen industrielawaai 1999. Daarnaast is
een bijlage toegevoegd bij het akoestisch onderzoek (nieuwe bijlage 7). Verder is artikel 6.5.5 van
de regels (bestemming ‘Woongebied’, onderdeel
geluidgevoelige ruimten) aangepast.
- Naar aanleiding van een zienswijze is een tekst
toegevoegd in paragraaf 3.6.1 (verkeer) van de
toelichting. Verder is een memo over de verkeerseffecten toegevoegd als bijlage 1 bij de toelichting.
- Naar aanleiding van een zienswijze zijn enkele
aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het
perceel Heereweg 34.
- Tenslotte zijn enkele ambtshalve wijzigingen
doorgevoerd.
Hoe kunt u het plan inzien?
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met
identificatienummer NL.IMRO.0484.BHbentwijckVA01 met bijbehorende stukken en het besluit
hogere waarden Wgh liggen vanaf donderdag
29 juli 2021 tot en met woensdag 8 september
2021 op de volgende locaties ter inzage:
- informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
- op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak
ID,
onder
vermelding
van
NL.IMRO.0484.BHbentwijck-VA01.

Beroep en inwerkingtreding
Bestemmingsplan en besluit hogere
waarde Wet geluidhinder. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt
en een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit
niet (tijdig) heeft gedaan, kan van
donderdag 29 juli 2021 tot en met
woensdag 8 september 2021 beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Ook kan een
belanghebbende gedurende de genoemde
termijn beroep instellen tegen de door de
raad bij vaststelling van het plan aangebrachte
wijzigingen. Eveneens kan gedurende de
hiervoor genoemde termijn beroep door
belanghebbenden worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State tegen het door burgemeester en wethouders genomen besluit tot het vaststellen van een
hogere waarde Wet geluidhinder. Degene die
beroep heeft ingesteld, kan ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het collegebesluit tot het vaststellen van de hogere waarde
Wet geluidhinder en het raadsbesluit en daarmee
het bestemmingsplan treden de dag na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling
wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is
beslist.
Crisis- en herstelwet
Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing (art. 1.1 Chw jo. art. 3.1 Bijlage I Chw).
Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt
striktere eisen aan het beroepschrift. De Crisis- en
herstelwet is raadpleegbaar op de website
www.wetten.overheid.nl.

Bestemmingsplan Linnaeusweg 2,
Boskoop
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat de gemeenteraad op 15 juli
2021 het bestemmingsplan Linnaeusweg 2,
Boskoop gewijzigd heeft vastgesteld.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop,
met
identificatienummer
NL.IMRO.0484.BKlinnaeusweg2-VA01, en de bijbehorende bijlagen
liggen vanaf 29 juli 2021 gedurende zes weken ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt
het plan ook digitaal inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het
bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop zijn
geen zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling
hebben wel enkele ambtshalve aanpassingen op de
toelichting van het plan plaatsgevonden. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan door
een belanghebbende beroep worden ingesteld
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het beroep richt u aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als er sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling. Er kan ook digitaal
beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Daarvoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor
meer informatie over het digitaal indienen van
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
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Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn,
tenzij naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt
het besluit niet eerder in werking tot op dat verzoek
is beslist.

Kennisgeving ontvangst aanvraag
omgevingsvergunning Tankval 13 in
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 23 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft de aanvraag van
European Metal Recycling B.V. voor het wijzigen
van de inrichting ter plaatse van de Tankval 13 in
Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd
onder kenmerk 2021183177. De aanvraag betreft:
een reguliere procedure (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer gelden.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de
reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit. Dit gebeurt over het
algemeen binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er
aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De
termijn kan eventueel ook één keer worden
verlengd met zes weken. U kunt nu geen bezwaar
maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat
moment kunt u de documenten met informatie
over het besluit bekijken en bezwaar maken.InlichtingenVoor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Archeon Novum, Archeonlaan 1 in Alphen aan den
Rijn: het veranderen van activiteiten door
verplaatsen van de gasflessen kast en plaat
- R.J.M. Kroes Beheer B.V., Goudse Rijpad 1 A in
Alphen aan den Rijn: het melden van een dubbelwandige dieseltank van 5000 liter
- Brasserie m'n Schoonouders, Reijerskoop 120 in
Boskoop: het op eigen terrein ca. 15 keer per jaar
een diner organiseren
- SushiPoint Alphen aan den Rijn B.V., Stationsplein
15 in Alphen aan den Rijn: het bereiden van verse
sushi voor afhaal en bezorging
- European Metal Recycling B.V., Tankval 13 in
Alphen aan den Rijn: het veranderen van het
bedrijf
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht
Hazerswoude-Dorp noordoost
Aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen
aan den Rijn maken bekend dat zij, op basis van
het bepaalde in artikel 6 Wvg op 20 juli 2021
hebben besloten om percelen en perceelsgedeelten
aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15,
24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Locaties
Het betreft percelen en vier perceelsgedeelten
gelegen ten noordoosten van de kern van Hazerswoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Meer specifiek de percelen kadastraal bekend als
gemeente Hazerswoude, sectie B, nummers 1538
(gedeeltelijk), 3826 (gedeeltelijk), 3827 (gedeeltelijk), 4055, 4056 (gedeeltelijk), 4203 en 4204. De
locatie is aangeduid als toekomstige bestemming
voor wonen met bijbehorende voorzieningen, alle
niet-agrarisch en nader uit te werken. De percelen
en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de
bij het besluit behorende kadastrale tekening met
nummer TK-30444274-03 en de daarbij behorende

lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden met
kenmerk PL-30444274-03, één en ander naar de
stand van de openbare registers van het Kadaster
per 5 juli 2021.

6 Wvg op 20 juli 2021 hebben besloten om
perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Ter inzage
Het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende
stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, ligt met ingang van 22 juli 2021
kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn. In
verband met het coronavirus dient u voor inzage
van de stukken vooraf telefonisch contact op te
nemen met de mevrouw H.H. de Mol, onder telefoonnummer 14 0172 voor het maken van een
afspraak.

Locaties
Het betreft twee perceelsgedeelten gelegen ten
zuidwesten van de kern van Hazerswoude-Dorp in
de gemeente Alphen aan den Rijn. Meer specifiek
de percelen kadastraal bekend als gemeente
Hazerswoude in Hazerswoude-dorp, sectie E,
nummers 1759 (gedeeltelijk) en 2001 (gedeeltelijk). De locatie is aangeduid als toekomstige
bestemming voor wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te
werken. De perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale
tekening met nummer TK-30444274-05 en de
daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt
gerechtigden met kenmerk PL-30444274-05, één
en ander naar de stand van de openbare registers
van het Kadaster per 5 juli 2021.

Kennisgeving
De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelten
ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke
kennisgeving. Het besluit van burgemeester en
wethouders is bekend gemaakt in het gemeenteblad van 21 juli 2021, te raadplegen via
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Nadat
het besluit van burgemeester en wethouders in
werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt
gerechtigden van de in het besluit begrepen
percelen en perceelsgedeelten, wanneer zij hun
percelen/perceelsgedeelten dan wel de daarop
gevestigde
beperkte
rechten
wensen
te
vervreemden, deze eerst aan Gemeente Alphen aan
den Rijn te koop aanbieden.
Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de
aanwijzing van de percelen en perceelsgedeelten te
bestendigen. In het kader van een zorgvuldige
voorbereiding van het door de raad te nemen
besluit tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten, worden belanghebbenden, gelet op artikel
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in
de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van
vier weken, ingaande op 22 juli 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel
mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad
van Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling
kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor
telefonisch een afspraak maken met de griffier,
onder telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
De voorlopige aanwijzing door burgemeester en
wethouders wordt aangemerkt als een besluit,
zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde
percelen en perceelsgedeelten tot gebied waarop
de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb het
indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende
een termijn van zes weken, ingaande op 22 juli
2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen
aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens
een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw H.H. de Mol van Gemeente
Alphen aan den Rijn, onder telefoonnummer
14 0172

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht
Hazerswoude-Dorp zuidwest
Aanwijzing van perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Burgemeester
en wethouders van Alphen aan den Rijn maken
bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel

Ter inzage
Het collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadastrale kaart en overige bijbehorende
stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, ligt met ingang van 22 juli 2021
kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn. In
verband met het coronavirus dient u voor inzage
van de stukken vooraf telefonisch contact op te
nemen met de mevrouw B. van Boxtel, onder telefoonnummer 0172-140172 voor het maken van
een afspraak.
Kennisgeving
De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze perceelsgedeelten ontvangen één dezer
dagen een afzonderlijke kennisgeving. Het besluit
van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt
in het Gemeenteblad van 21 juli 2021, te raadplegen
via
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Nadat het besluit van burgemeester en wethouders
in werking is getreden, moeten eigenaren en
beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen
perceelsgedeelten, wanneer zij hun perceelsgedeelten dan wel de daarop gevestigde beperkte
rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan
Gemeente Alphen aan den Rijn te koop aanbieden.
Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de
aanwijzing van de perceelsgedeelten te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot
aanwijzing van perceelsgedeelten, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid
gesteld gedurende een termijn van vier weken,
ingaande op 22 juli 2021, hun zienswijzen over het
raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar
voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan de raad van de gemeente
Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen
aan den Rijn. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te
maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een
afspraak maken met de griffier, onder telefoonnummer 0172-465352.
Bezwaar
De voorlopige aanwijzing door burgemeester en
wethouders wordt aangemerkt als een besluit,
zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde
perceelsgedeelten tot gebied waarop de Wvg van
toepassing is, op basis van de Awb het indienen
van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de
Awb kunnen belanghebbenden gedurende een
termijn van zes weken, ingaande op 22 juli 2021,
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift
dient te worden ondertekend en dient ten minste te
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
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dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens
een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw H.H. de Mol van Gemeente
Alphen aan den Rijn, onder telefoonnummer 017214 0172.

-

-

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

S. Shbli, Amethiststraat 114 Alphen aan den Rijn
S.J. Dorothea, Havixhorst 7 Alphen aan den Rijn
A. Lopes, Cederstraat 73 Alphen aan den Rijn
S.H. Noest, Hoflaan 143 Alphen aan den Rijn

Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovengenoemde
personen
verblijven?
Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met team
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn,
via telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er
geen woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op in de BRP als vertrokken met
onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.
Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk
samen met de inschrijving in de BRP.

Vergunningen
15 tot en met 21 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
- Hogedijk 3
realiseren aanbouw voorzijde stal voor melkrobots (V2021/632)

Alphen aan den Rijn
- Briljantstraat 1
verbouwen huidige pand en uitbreiden met
nieuwbouw (V2021/616)
- Bartokhof 24
kappen 2 bomen (coniferen) (V2021/617)
- IJsselstraat 33
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/618)
- Steekterweg 44
plaatsen steiger langs achtertuin in Oude Rijn
(V2021/619)
- Watermunt 63
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/620)
- Sterkenburg 45
plaatsen airco-buitenunit op bovenste platte dak
(V2021/621)
- Olympiaweg 6
tijdelijk aanleggen inrit (V2021/622)
- Van Boetzelaerstraat 52
realiseren uitbouw (V2021/623)
- Renaissancelaan 12
plaatsen airco-buitenunit op bestaande uitbouw
en monteren leidingprofiel zijgevel voor binnenunit (V2021/624)
- Castorstraat 18
plaatsen scootersafe (V2021/625)
- Watertorenpark 5
bouwen losse luifel/overkapping (V2021/627)
- Eekhoorntjesbrood 43
plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel
(V2021/628)
- Eekhoorntjesbrood 45

-

plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel
(V2021/629)
Eekhoorntjesbrood 51
plaatsen nieuwe kozijnen zij/voorgevel en realiseren opbouw (V2021/630)
Hooftstraat 136A
realiseren aanbouw zijkant woning (V2021/626)
Meteoorlaan 4
intern verbouwen diverse afdelingen (bg, 1e en
3e verdieping) Alrijne ziekenhuis (V2021/633)
Olympiaweg 6
bouwen nieuwe zittribune (V2021/636)

Boskoop
- Goudse Rijweg 151B
bouwen kas (V2021/615)
- plan Waterrijk, Suikerpeer kavel 323
bouwen woning (V2021/635)
- Suikerpeer 91
bouwen garage zijkant woning (V2021/637)
- Noordeinde 291
realiseren opbouw platte dak voor extra slaapkamer (V2021/638)

Hazerswoude-Dorp
- Finlandlaan 5
bouwen corridor (V2021/614)
- Voorweg 153
bouwen kas (V2021/631)

Koudekerk aan den Rijn

kunt u bij voorkeur digitaal doen via
de website www.alphenaandenrijn.
nl/bezwaar. U kunt uw bezwaar ook
per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en wethouders, postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres,
om welk besluit het gaat, de reden van uw
bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw
handtekening.

Verlengen beslistermijn
Boskoop
- Voshol 37 en 39
bouwen laaddocks en corridor (V2021/407)

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Julianastraat 34
verzoek (Horeca-) exploitatievergunning
(Tonny's verse vis) (D2021/061)

Boskoop
- Bootstraat 6
verzoek (Horeca-) exploitatievergunning (Cafe
Lion d'Or) (D2021/064)

- Hoogewaard 237
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/634)

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen regulier

- Hooftstraat 93 (20-07-2021)
(Horeca-) exploitatievergunning (Sjoesie Alphen)
(D2021/032)

Alphen aan den Rijn
- Watermunt 10 (15-07-2021)
uitbreiden achterzijde eerste verdieping
(V2021/554)
- Gouwsluisseweg 44 (15-07-2021)
renoveren achterhuis, moderniseren voorhuis en
plaatsen hekwerk (V2021/491)
- Waterscheerling 5 (16-07-2021)
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/522)
- Cantharel 56 (16-07-2021)
plaatsen twee glazen windschermen in metalen
frame op balkon (V2021/530)
- Assumburg 56 (16-07-2021)
vervangen bestaande voetgangers brug voor
composiet brug (V2021/492)
- tegenover Tankval 3 (20-07-2021)
uitbreiden bestaande industriële bakkerij
(V2021/328)
- Jeltje de Bosch Kemperstraat 189 (20-07-2021)
realiseren opbouw op garage (V2021/323)
- Raadhuisstraat 267 (20-07-2021)
uitbreiden achterzijde woning en diverse verbouwingswerkzaamheden (V2021/356)
- Marokkostraat 36 (21-07-2021)
plaatsen aanbouw achtergevel en wijzigen kozijn
zijgevel (V2021/490)
- Lisdodde 191 (21-07-2021)
plaatsen veranda op vloer onderliggende parkeergarage (V2021/503)

Boskoop
- naast Reijerskoop 102, sectie B - kavel 2 (15-072021)
bouwen woning (V2021/334)
- Zijde 54 en 54A (19-07-2021)
bouwen appartementengebouw met 6 woningen
en 2 commerciële ruimtes (V2020/933)
- Kersengaarde 43 (19-07-2021)
vergroten dakopbouw en plaatsen kozijnen voorgevel (V2021/580)
- tussen Voshol 35 en 37 (20-07-2021)
bouwen blokhutkantine (V2021/410)
- Goudse Rijweg 346 (21-07-2021)
plaatsen bijgebouw/schuur (V2021/506)
- Reijerskoop 331 (21-07-2021)
bouwen overkapping/schuur op bestaande
fundering (V2021/572)

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
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift
moet ten minste het volgende bevatten: uw naam
en adres, om welk besluit het gaat, de reden van
uw bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw
handtekening.

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

Alphen aan den Rijn
- Spuisluis 35
- Klaverhof 2
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.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente.

Hazerswoude-Dorp
- Dorpsstraat 105 en 107 (16-07-2021)
herstellen fundering (V2021/570)
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 Gemeente Alphen aan den Rijn. Dit

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft ontheffing
gekregen om van 30 augustus 2021 tot en met
8 januari 2022 diverse objecten te plaatsen in het
openbaar gebied ter hoogte van de Buitenkerk 2 in
Zwammerdam.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 2 september 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
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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

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

voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de

datum van uw bezwaar en uw handtekening. 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.

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 burge-

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

- 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

Kleine advertenties
TE HUUR
OVERDEKTE STALLING in Hazerswoude-Dorp
beschikbaar. Ideaal voor aanh./tent/vouwwagen. Bel of bericht naar Jan op 0642551271
TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m
x 10m. Met elektra en water. Omgeving
Boskoop/H'woude. Voor minimaal 3 maanden, liefst langer. tel. 0621418855
TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAUTO'S jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Pokemon kaarten. tel. 0640022896

DIVERSEN

Wesp in de nesten

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

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk
1.350 m² winkelplezier

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als
pluktuin en theetuin voor Vrienden.
Lees hier hoe je Vriend kunt worden:
www.voedselbosbenthuizen.nl

Energieweg 13
Alphen aan den Rijn

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

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

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en
heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht
uw schade verhalen op de tegenpartij.
Bij gebleken aansprakelijkheid worden de
kosten van rechtsbijstand vrijwel altijd
volledig vergoed door de aansprakelijke partij.
Dan kost dit u dus niets.
Neemt u contact op met Manon Zintel voor een
kosteloos en vrijblijvend advies!
E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

www.rijferstuinen.nl

Vrijblijvend offerte voor uw tuinaanleg
en onderhoud

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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Wat doen we met dat verwaarloosd stukje grond in onze straat?

Moestuin in de
Ridderhoflaan!

water hier wordt uitgepompt
door een pomp, welke functioneert op zonne-energie; een
duurzame elektro-installatie!

door Frits Nijhof

Een aantal bewoners van de Ridderhoflaan in Koudekerk ergerde zich een poos aan een
min of meer verwilderd pleintje, aan de rand van hun wijk. Het enige wat daar lange tijd
zichtbaar was, was een verwilderd, scheefgezakt tegelplein met 20 - 30 cm lang wild gras.
paar goede stukken hout, verstevigde de zittingen en verfraaide het geheel door aan weerszijden een fleurig bloembak te
plaatsen. Het resultaat kun je
wel raden: de picknicktafel ziet
er weer uit als een oerdegelijke
zit-, eet-, drink- en buurtbabbelplek.
Allemaal duurzaamheid
In een hoek heeft men een compostbak geplaatst, waar de gebruikers hun groenafval kunnen deponeren. Daarnaast staat
een grote regenton, waaruit
men water tapt voor de tuin.
Vermeldenswaardig is dat het

Wat de tuinlieden onlangs opviel, was de er ’s morgen veel
rommel her en der verspreid in
de moestuin lag. Er staat weliswaar een grote afvalbak in de
hoek, maar wie gooit die rommel nu in het wilde weg in de
mooie moestuin? Er komen ’s
avonds af en toe enkele jongeren even chillen of bijkletsen,
maar met deze groep was afgesproken, dat zij bij vertrek
hun afval in de afvalbak zouden
gooien. En dat gebeurde daadwerkelijk.
Onverwachte bezoekers
Kwamen er ’s nachts dan kaboutertjes even buurten…? Bij toeval werd ’n keer op ‘s ochtends
vroeg de oorzaak ontdekt: familie Kraai kwam toevallig even
neuzen of er nog iets eetbaars in
de bak te vinden was! Zij plukten in no-time de afvalbak geheel leeg en dumpten de niet

eetbare spullen in de moestuin.
Daar wist Cor wel iets op: Een
stevige houten deksel op de afvalbak, met ludiek handvat en
vast aan de ketting! Sindsdien is
er geen rommel meer te vinden
in de moestuin. Zo zie je dat je
tezamen tot veel in staat bent.
De gemeente komt af en toe
even kijken hoe het er bij staat
en regeert enthousiast over het
mooi buurtidee.
Iets voor andere inwoners?
Wellicht brengt dit andere inwoners op een idee om bij hun
in de buurt iets te doen aan een
verloren of verwaarloosd plantsoen, groenstrook of niet in gebruik zijnde speelplek….
Maak hier voor tezamen met de
buurt een plannetje en ga vervolgens even met de gemeente
in gesprek; er is op deze manier
echt veel mogelijk.
De Groene Hart Koerier wenst
Anneke, Cor, Tineke en overige
buurtbewoners veel tuinier-plezier en een goede oogst uit hun
moestuin.

Cor Slagt, Tineke Brouwer en Anneke Pley sloegen de handen ineen!
Samenwerking met gemeente
Dat was voor Anneke Pley, Cor
Slagt en Tineke Brouwer een
reden om hier verandering in
aan te brengen. Er werd Tuincommissie in het leven geroepen, er kwam een plan op tafel
en er werd contact gezocht met
de gemeente Alphen. In nauw
overleg met Ron Angenent werd
groen licht gegeven voor de
aanleg van een Buurtmoestuin.
Met vereende krachten werd het
vervallen pleintje omgetoverd
tot een ware moestuin. De tegels werden er uit gegooid, er
werden perkjes gecreëerd, fruitbomen geplant en een frambozen- en bramenstruik gepoot.
Het ziet er weer aantrekkelijk

uit. Een aantal buurtbewoners
kweken er nu hun eigen groente en kruiden en eten sinds de
opknapbeurt verse groente uit
eigen tuin.
Gezelligheid maak je zelf!
Daar de moestuin ook een ontmoetingsplek van de buurt is
geworden, ontbrak er nog een
‘senioren hangplek’. Dat werd
snel geregeld: even speuren op
Marktplaats en zie daar: Gratis
af te halen in Alphen aan de Rijn
een picknicktafel! Daar hoefde
niet lang over nagedacht te worden. Dit probleempje was daarmee opgelost. De tafel was hier
en daar wat gammel, maar daar
wist Cor wel raad mee. Hij verving de zwakke plekken met ’n

Een mooi overzicht wat men zelf kan bereiken, als de inzet er maar is...

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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Zomerkamp kon gelukkig doorgaan in ‘bubbel’
Dit jaar kon het kamp voor kinderen
uit Hazerswoude-Rijndijk e.o. met
extra coronamaatregelen gelukkig
weer plaatsvinden.
Zaterdagochtend kwamen de bussen
en vrachtwagen vol spullen met 70
kinderen en 16 begeleiders voldaan en
afgemat weer terug uit de Mortel in
Brabant.
De leiding van het Zomerkamp, dat
onder de vlag van de Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk plaatsvindt, zorgde ook dit jaar weer voor
een mooi programma vol met sporten spelactiviteiten in de Brabantse bossen. De leiding was kort ervoor getest
op corona en ook elke bezoeker mocht
alleen naar binnen na negatieve test
of het overleggen van een vaccinatiebewijs. Het kamp vond plaats in een
‘bubbel’, maar voor de rest was het er
niet anders dan anders en was de stemming opperbest.

Zomerkamp in de Mortel. Hoofdleider Roel van der Zon is te herkennen als non…

BTC KIDS TENNIS3DAAGSE 2021
3 dagen tennis en andere sportieve activiteiten

Traditiegetrouw begint de zomervakantie voor de Benthuizer Tennis Kids met de Tennis3daagse! Op dinsdag 20 juli j.l. gingen de BTC Kids, onder begeleiding, op de fiets naar Adventure Valley in Zoetermeer waar de klim skills werden getest op
de Outdoor Hindernisbaan. Terug gekomen bij BTC stond de lunch voor de kinderen al klaar!
Na de lunch gingen de kinderen in groepen de tennisbaan op
voor een (technisch) tenniscircuit. In de pauzes, tussen de oefeningen door, konden de kinderen genieten van een drankje en
een ijsje, wat wel nodig was, gezien de zomerse temperaturen.
Om 17.00 uur werd de eerste dag afgesloten.
Op woensdag fietsten de kinderen naar Hazerswoude voor een
rondje “Jeu de Boer”. Een sportief spel in de weilanden en tussen
de koeien. Nadat iedereen bij de lunch genoeg poffertjes had gegeten, gingen de kids wederom de tennisbaan op voor een tenniscircuit wat in het teken stond van het spelen van wedstrijdjes. Dit als voorbereiding voor het enkel- en dubbeltoernooi op
donderdag.

Donderdag, de laatste dag van de Tennis3daagse, staat in het
teken van de wedstrijden in het enkel- en dubbelspel. Na het
enkelspel toernooi in de ochtend en een rondje Bingo, kregen
de kinderen, van de BBQ hun lunch, hambuger, worstje en een
frietje. Heerlijk toch....
In 3 poules speelden de kindereen hierna hun dubbelspel toernooi. Bij de prijsuitreiking was er voor iedere deelnemer een
medaille en voor de nummers 1, 2 en 3 van iedere poule standaard.
Tot slot een grote verloting, met mooie “vakantie”prijzen en als
klap op de vuurpijl een lounge stoel voor.....Daniëlle!

Afscheid van Dirk Heemskerk als
hoofdleider
Wat wel anders was dan anders was
dat ‘El heffe’ Dirk Heemskerk de
hoofdleiding van het zomerkamp vanaf dit jaar heeft overgedragen aan Roel
van der Zon. Met pijn in het hart heeft
Dirk deze positie om gezondheidsredenen moeten afstaan. “Als baby werd
ik al door mijn ouders meegenomen
naar het Zomerkamp en daarna ben ik
7 keer leiding en 15 keer hoofdleiding
geweest. Het is een deel van mijn leven
geworden en in zo’n week zijn we één
grote familie met elkaar. Het doet dus
wel pijn om het nu over te dragen.” De
laatste twee dagen is Dirk er als gast bij
geweest. Op de bonte avond heeft hij
als afscheid de snackkar naar het kamp
laten komen en iedereen getrakteerd
op patat en snacks. “En ik mocht de
kinderen die voor het eerst meegingen
dit jaar nog dopen op de laatste kampdag. Want na de doop hoor je echt bij
de grote kampfamilie.”
Roel van der Zon nieuwe hoofdleider
Ook Roel van der Zon (29) is een doorgewinterde zomerkamper. Als kind
ging hij al mee en vanaf zijn 18e is hij
elk jaar leiding geweest en nu in zijn
11 jaar als leiding is hij de hoofdleider
van het kamp geworden. Het kamp in
de bubbel was voor hem dus dubbel
bijzonder. Gelukkig kon er gewoon dagelijks bij het naastliggend meertje gezwommen worden. Dat de kinderen
geen boodschappen mochten doen in
het dorp werd voor de kleintjes ondervangen door een snoepwinkeltje in het
kamp in te richten. De oudere kinderen konden boodschappenlijstjes inleveren. Alle spellen werden nu in het
bos gedaan en niet ook in het dorp.
Het was er niet minder leuk om dan
anders!
Dank voor alle post
Dirk wil tot slot iedereen bedanken
voor de lieve post die hij heeft gekregen waarin ouders en vroegere kampdeelnemers mooie herinneringen hebben opgehaald. “Dat heeft me zeer
ontroerd,” liet Dirk weten.

